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P ř e d m l u v a

Základní směry vědeckotechnického pokroku v GStíR
v současné dobe jsou zajišťovány plédovala státními cílovými programy a atátníiui vědeckotechnickými programy.
Státní programy se' stávají východiskem plánů rozvoje
vědy a techniky. Jejich posláním je zajištění řešení rozhodujících národohospodářských problémů.
Rozvíjení jaderné energetiky u nás je zabezpečováno v ;.
rámci státního cílového programu SCP A 01 "Rozvoj jaderné
energetiky do roku 2000". Cílem tohoto programu je přispět
k zajištění výstavby jaderných elektráren, výrobě elektřiny
a dodávek tepla z jaderných zdrojů a rovněž zabezpečit export
jaderně energetických zařízení.
Den jaderné energetiky 1986 je pořádán na podporu tohoto programu se záměrem přispět k seznámení širší technické
veřejnosti s jeho obsahem a tím i k jeho naplnění, zejména
v oblastech orientovaných na zvýšení bezpečnosti a provozní
spolehlivosti jaderných elektráren s reaktory typu W E R , vývoj systémů a zařízení k zneškodňování a ukládání radioaktivních odpadů, osvojeni výroby jaderno energetických zařízení o výkonu 1000 !&/ a výstavbu jaderných zdrojů tepla.
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1. IJvocl
Charakteristickým ryoen současného období je, že žádoucí trvale dynamiky růstu životní úrovně se nedá doaáhnout bez intenzivního zavádění vědy a techniky do praxe národního hospodářství. Jen tak lze totiž zajistit potřebný
růst produktivity práce, neslytni úcpory energie a surovin a
žádoucí ochranu životního prostředí. Proto se nedílnou sou,částí státních cílových programů, jakožto základních dynamizujících prvků dlouhodobého rozvoje našeho národního hospodářství, stává jejich vědeckotechnický obsah.
Jedním z nejzávažnějších státních cílových programů je
"Rozvoj jaderná energetiky do roku 2000" (3CT 01), jehož
gestorem je i'ederální ministerstvo paliv a energetiky. Bez
úspešného splnení tohoto SCP'qjr totiž nebylo možno zabezpečit
ani rostoucí energetické požadavky naäeho národního hospodářství, ani požadavky na postupné zlepšování životního prostředí cestou snižování exhalací., vznikajících při spalovaní hnědého uhlí. Gesci nad vědeckotechnickým obsahem SCP 01 (VTO 01)
převzala Československá komise pro atomovou energii.

Předmětem výzkumných a vývojových prací, řešených v rámci VTO 01 je čc. jaderně energetický komplex je.ko teclanický,
teclinologický a také sociálně ekonomický objekt .meziodvštvového, resp. mezire'sortního charakteru s určujícími mezinárodními vazbami. Do VTO 01' Trý^o v určité míře založeno i řešení
systémová problematiky dlouhodobého charakteru, na kterou na-

-
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vazuje řešení konkrétních realizací.
Při vytváření VTO 01 byla věnována zvláštní pozornost
jak věcné r. časová návaznosti no výrobně hospodářské cíle
iCl 01, tak zajištění návaznosti úkolů mezi sebou i jejich
návaznosti na jiné úkoly RYT, na úkoly ekonomického a základního výzkunu a na úkoly mezinárodní spolupráce. Proto
byl při navrhování soustavy úkolů VTO v co největší míře pouSit cílové programový přístup.
Jako základní cíl VTO byl stanoven úkol vytvářet vědeckotechnické podklady pro ekonomické a bezpečné zajištění krátkodobých i dlouhodobých hospodářských cílů 3CP 01, tj. plánovaného růatu výroby elektřiny a dodávkového tepla z jaderných zdrojů, výstavby jaderne energetických výroben a rovněž
vývozu jaderně energetických zařízení a přístrojů.
S přihlédnutím k členěni JEK na základní subsystémy a
k základním etapám inovačního cyklu jaderné energetiky byly
pak státní úkoly rozvoje vědy a techniky zaměřeny na následující dílčí cíle:
- vytvářet pro centrální orgány podklady nezbytné pro efektivní plánování a řízení jaderně energetického komplexu,
včetně jeho infrastruktury a mezinárodních vazeb;
- vytvářet pro provozovatele jaderne energetických zařízení
podmínky pro racionalizaci jejich činnosti;
- zavést nové postupy umožňující racionalizovat investorskou
a projektovou činnost spojenou s výstavbou jaderně energetických zařízení s reaktory typu W E R ;
- vytvořit podmínky potřebné pro efektivní rozvoj palivového
hospodářství jaderné energetiky s ohlede.*?, na jeho úlohu v
integračních záměrech semí RVHP;
- vytvořit podmínky pro osvojení a racionalizaci výstavby
jaderně energetických zařísení s reaktory typu W E R ;

- 7- vytvořit podi.ixni.cy pro zajiitonx plynulého rozvoje a efektivnosti výroby strojírenských komponent jaderně energetických zařízení pro cr,o výntavbu, i pro vývoz;
- zpracovat pro státní d osor nad jadernou bezpečností a
ostatní dos orné orgány podklady, umožňující posuzovat zajištění jaderná bezpečnosti při výstavbě, provozu a likvidaci jaderných zařízení.
Vytvořená soustava úkolů RVT obsahuje v současné době
11 státních a 3 resortní úkoly, příčena 6 státních úkolů
přechází ze 7. PLP, řešení ostatních úkolů bylo zahájeno
od 1.1.1986. Mimoto byly připraveny záněry na dalších 6 státních úkolů, !:terě' by něly být zahájeny postupně v dalších letech současné pětiletky. Souhrn těchto úkolů je uveden v tabulce 1.
Jak vyplývá -v, tabulky 2 3 uč an tni se koordinace otátních
a resortních úkolů, řešených v současná době v ranci VTO 01
organizace resortů ÔSKAE, FMPE, PMHTS a PLÍEP. T O svSdcí o šíři a komplexnosti řešené problena tiky. Současně je ovšen
třeba konstatovat., že ponorně nalá zapojení organizací resort—
tu PIS P a neúčast organizací MSv ČSR a iiSv SSR na koordinaci úkolů VTO-01 neodpovídá postavení t?chto resortů v hospodářské části 30? Cl.

Jak již bylo řečeno, ná jaderně energetický konple:c výrazný nnohooc!větvový charakter. Zahrnuje-nejen vlastní jadernou energetiku (tj, výstavbu a provoz jaderných výroben elekt-r
řiny a tepla a zabezpečení paliva pro ně, od těžby rudy až po
likvidaci RA~odpadů), ale takó jaderné strojírenství a jaderné stavebnictví; všechny tyto obory je třeba koordinovaně
budovat a provozovat. Krony toho přináší provoz jaderně energetických výroben znaná rizika vzniku havárií, spojených c
uvolněnín radioaktivity i vyžaduje proto vytvoření a uplatňo-

- 8 v-.'mí celého komplexu technických, organizačních., legislativních i inspekčních opatření k zajištění jaderné "bezpečnosti včetně kontrolního systému zastřešovaného otátnín dozorea nad jadernou bezpečností, líavíc ná čs. jaderne energetický konplex výrazný mezinárodní charakter. Řadu jeho
článku a činností (např. obohacování uronu či přepracování
vyhořelého paliva nebo výrobu souboru všech hlavních konponent) nelze v ze.ni, jako je CSláR, realizovat bud vůbec nebo
alespoň ne ekonomicky, čs. jaderne energetický komplet je
mezno rozvíjet a provozovat pouze v ranci rozvíjejícího se
integrovaného jaderně energetického komplexu zení RVU? jako
jeho nedílnou součást. Z toho všeho je patrno, že ú činné
řízení JEK je nožné pouze z nadresortních posic, umožňujících zabezpečit:
- proporcionální rozvoj soustavy jaderne-energetickjch výroben pro zásobování elektřinou a teplen jako součásti celé
palivoenergetieké základny,
- proporcionální rozvoj ekonomicky efektivní hutní, strojírenské a elektrotechnické výrobní, dodavatelské a montážní
základny pro čs. výstavbu i pro export,
- proporcionální rozvoj stavební a stavebně výrobní základny schopné racionálně krýt požadavky čs, výstavby,
- řízení výstavbového procesu (včetně projektovaní), nejen
na jednotlivých staveništích, ale i v celostátním aěřítku.
Proto
vlády ÔoSR
vlády ČSSR
energetiky

byla unnesenín vlády ČSSR č. 30 ustavena Konine
pro jadernou energetiku pod vedením místopředsedy
G.L.Gorleho, která bude řídit rozvoj čs. jaderné
v rárxi integračních záměrů RVHP.

Tak jako v současné době pro všechny d.ynaaick:/ se rozvíjející národohospodářské oblasti je i pro JEK-charakteristické, že jeho nedílnou složkou je rovněž oblast vědy n techniky. Vzhleden k vsájeioné podmíněnosti a sepjatosti výrobně
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hospodářské a vědeckotechnické složky rozvoje JEK, vyžaduje i vcdeckoteclmick-í složka nadresortní řízení. V tomto
smyslu se VTO 01 stává vlastne konkretizaci jednotné statní
vědeckotechnicko politiky v oblasti energetického využití
j a d e rné e ne r g ic.
Součástí YTO a činností s ním spojených je přitop, n e jen soubor úkolů technického rozvoje a navazujících úkolů
ekonomického a základního výzkumu, nýbrž i péče o jejich
zabezpečení sile.::.'.i a prostředky W Z a zejména také soustav-'
ná starost o realizaci a využívání dosahovaných Vj/sledků
výzkumných a vývojových úkolů. Kristu jící řídící, koordinační a kontrolní postupy a praktiky (ve sny si u směrnic ivfTIll
G . 8/78 apod.) se vesměs týkají jednotlivých úkolů; je
ovšem nutné, aby úkoly VľO 01 tvořily ucelejaou soustavu s
logickými dostatečně přesně definovanými vnitřními i vnějšími vazbami. Splnění tohoto základního požadavku na konzistentnost a provázanost celého VíO musí přirozeně zajišíovat
především Ô3KAE ve funkci gestora V±0 01.
Pro posuzování těchto otázek v celkových (i mezinárodních) souvislostech a příslušných návrhů opatření jak v procesu přípravy projektu V'JO 01 a přípravy 8. ?L? úkolů RVT,
tak při zabezpečování řešení úkolů a konečně i při jejich
realizaci a využívání, zřídila CSKAJtD Radu YíO 01, jejímiž
cleny jsou zástupci zapojených orgánů státní správy, řešitelských pracovisí, realizátorů a uživatelů. Rada pracuje jako
stálý poradní org \n gestora V.CO 0 1 . Současně v s á j e m ý m zastoupením ČÍJKAE v Radě programu 3PEV ?01 "Intenzifikace reprodukčního procesu Č3oR :: a ÚÚ1ÍV v Radě VTO 01 se vytváří
předpoklad prc lepší propojení úkolů RVT o úkoly SPĽV, Přesto
väak k účinné koordinaci úkolů RVT s úkoly SPIľV a svlažte
pak a úkoly ZV je ještě daleko r. bylo by třeba této otázce
věnovat náležitor pozornost. Tento problém vyvstává zvláště
naléhavě v seuvir losti s nutností zajištovat dlouhodobou kon-

- 10 tinuitu úplného cyklu řízení ve stadiích:
Prognóze - Program - Plán - Realizace,
kde speciálně do zpracování prognózy není oblact RVT dostatečně organicky zapojena a tím vznikají nežádoucí dickontinuity při přeciaodu ze stadia Prognózy do st.?dia Prograiau
(t.j. TĽG).
Nedílnou složkou řízení VTO 01 je péče o adekvátní
rozvoj W Z , kde je rozhodujícím faktorem úroveň výzkumné
reaktorové základny JEK. V současné době jsou v ČSóR provozovány dva výzkumné reaktory (WR-S v ÚJV Řez a ŠR-0 v ZES
k.p, Skoda Plzeň), která budou v nejbližších letech rekonstruovány. Především rekonstrukci reaktoru VVR-S na LVR-15
je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Pro zajištění potřebného rozvoje výzkumné reaktorové základny ae v rimci VTO 01
zpracovává řada závažných podkladů.
Závažným problémem rozvoje W Z JEK bude i zajištění odpovídající výpočetní techniky. Bude nutné finančně a bilančně
zajistit obnovu a .modernizaci počítačových systémů na vedoucích pracovištích vědeckoteciinického rozvoje (ÚJV Řež, ZBS
k.p. Škoda Plzeň, YÚJE Jaalovské Bohunice, VÚPĚk Praha)i Jak
již bylo řečeno, značnou pozornost je třeba věnovat i otázkám
výzkumu ve stavebnictví. Vytvoření specifické experimentální
základny JEK v oblasti stavebnictví má bezesporu zásadní národohospodářský v/znám především z hlediska efektivnosti a
hospodárnosti výstavby JE*

4 • ľjĹpyJt^i-^J
elekj.řiny_
Vzhledem k vývoji čs. palivoenergeticki bilance je třeba urychleně zajištovat dodávlcy tepla a elektřiny do integro
vaných soustav z jaderných zdrojů. Hlavními problémy, na kte
rá se úkoly VTO 01 především soustřeďují, jsou:

- 11 - zvládnutí .moderních metod projektovaní v předprojektové"
a projektová přípr ivš a noderních ne t cd řízení a technologie výstavbových prací ,•;, cíle;;i zkracovat dobu výstavby,
Dnižovat materiálovou náročnost, snižovat počty výstavboVych dělníku .;;td;
- další zvýíiení bezpeonoLti provozu JJÍ-T coctou propraccviní koncepce systanu jaderné bezpečnosti JLÍI a zpře,jnč:ní
bezpečnostní analýzy jejich provozních a havarijních atavů;
- zvýšení spolehlivosti JĽT a prodloužení životnosti vybraných zařízení cestou zpřesnění kontroly, diagnostiky
a komplexního vyhodnocení spolehlivosti a zůstatkové životnosti vybraných jaderně energetických zařízení užitím
vybraných ::ie bod nedestruktivní kontroly kvality n-^teriálu,
diagnostického sledování provozních stavů, cestou automatizace provozu a zuenšení vlivu lidského činitele;
- racionalizace údržbárskj^ch a opravárenských nrací cestou
unifikace a aUt anatiz-rce a cíleni zkracování prordtojů, prodloužení životnosti zařízení a snížení potřeby pracovního
fondu i radiační zátěže pracovníků;
- zvýšení disponibility a regulovatelnosti bloku cestou optimalizace provozních režimů;
- snížení nákladů na palivo cestou optimalizace palivového
hospodářství;
- snížení nákladu na zpracování RAO cestou snižování jejich
množství, optimalizace jejich složení a racionalizace technologie a jejich zpevňování, objemové redukce, přepravy a
ukládání;
~ ovládnutí organizace a techniky iprací na likvidaci a rekonstrukci JET, v první 1'ázi na uvedení do klidu JE A-l.

- 12 5. Prďblematiko jaderného strojírenství
Jaderne -energetické strojírenství se podílí největší
měrou m dynamice růstu rozvoje těžkého strojírenství a
predpokladá oe, že v r. 1985 bude podíl výroby základních
zaiízení pro jadernou energetiku činit zhruba 4 % celkove
výroby re a or t u I'ivíHTS.
ČSSR má v současné době vybudovanou odpovídající výrobní základnu v oboru jaderných zařízení, jejíž využití uává
pro budoucnost:
-? možnost dlouhodobého vývozu, nebot složitost a náročnost
výroby tohoto zařízení značne omezuje konkurenční možnosti
ostatních, zemí;
- predpoklady pro další růst efektivnosti v souvislosti s
postupným zvládnutia technologie výroby a růstem jejího
objerau,
- cioaiiost vyvážet duševní práci.
K tornu, aby se tyto laoznosti opravdu u only realizovat,
je zacílen největší úkol VTO 01 "Jaderně energetická zařízení
3 lehkovodníiai reaktory WER-10G0", na nějž se v současné době vynakládá téměř 50 fo všech neinvestičních prostředků určených oro zabezpečení VTO 01. Cílca úkolu je zabezpečit vývoj
a osvojení výroby rozhodujících komponent a systénů jaderných
elektráren, a to jak pro potřeby výstavby v ČSSR, tak pro dodávky jaderně energetických zařízení ostatnía' atátůn RVHP,
tak, íiy bylo dosaženo světově srovnatelných parametrů reaktoru VVER-1000 píi minimálních rozměrech zařízení. To může
být ovšem realizováno jen c maxim ilnxrn využitím materiálů se
špičkovými vlastno-.txai, přesnou a technologicky náročnou
konstrukci a dolcoualou technologií výroby. Proto jsou výzkuiiiněvývojová práce zaměřeny na řešení celé řady problémů v oblasti metalurgie, svařování, tváření, tepelného zpracování, obrábění, kontrolních metod, pevnosti materiálu a jednotlivých

- 13 uzlů, na problémy atest~ce a diagnostiky a na zinkání
podkladů pro zpracování bezpečnostních zpráv, posuzování
eventuálních výrobních odchylek, stanovení zbytkové životnosti zařízení a pro přípravu a zhodnocení komplexních zkou
šek a uvádění reaktorového zařízení do provozu.
6 . Srj^l.eja^t,:^
Rychlé reaktory představuji nevyhnutelný a perspektivní
inovační stupen jaderné energetiky a jaderně energetického
strojírenství* Ve vztahu k tepelným reaktorům, G niniz jsou
spojeny těsnou palivovou vazbou (plutonium), poskytují rychlé
reaktory možnost podstatného prodloužení životnosti palivová
základny a reolizace optimální struktury smíšené soustavy
jaderné energetiky. Cílem účasti ČSSR na společných výzkumně
vyvojových pracích zemí EVHP na této problematice je účinně
přisp21 k dosažení společného cíle v oblasti neutroniky a
teplofyziky, jednak vytvořit předpoklady pro uplatnění čs.
průmyslu na výrobě a exportu vybraných komponent pro rychlé
rerktory.
Pokud jde o problematiku vysokoteplotních reaktorů, budou zetím zpracovávány některé koncepční studie, s rozvinutím
prací se pqcxtá až po roce 1995. Výzkum v oblasti fúzních
reaktorů áustává prozatím doménou základního výzkumu.

Rozvoj jaderné energetiky přináší, obdobně j.?ko každé
jiné průmyslové odvětví, kromě nesporných přínosů pro čs.
národní hospodářství, i určitá rizika, a dotýká so i otázek "
souvisejících s politikou nešířeni jaderných zbraní.
Kontrolní činnost státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení, zajištovanou IÍHI CSKAE, se vztahuje na
celý postup jejich umístování, navrhování, výstavby, provozu
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není v závislosti na typu. jaderného záření a ť;Azi jeho
vývoje. Mino rozsáhlou činnost spojenou s výběrem staveniJJt pro jaderná zařízení je to především komplexní zajištění spolehlivého a bezpečného provozu po celou dobu životnosti.Hlavní důraz je přitom kladen na kontrolu kvality vybraných komponentů a systómů jaderných zařízení a na
kontrolu kvalifikace a odborné způsobilosti provozních
pracovníků. Pro vlastní provoz jsou stanoveny provozní limity a podmínky, jejichž dodržovaní je důslední kontrolováno.
líedilnou součástí činnosti státního dozoru je dále vydávání obecně závazných právních předpisů, v nich?; jsou
stanoveny zásadní požadavky jaderné bezpečnosti pro jednotlivá fáze jaderného programu, a organizace celostátního
systému pro evidenci a kontrolu jaderných materiálů, který
zajiätuje, äe na všech ca. jaderných zařízeních jsou plněny
jak mezinárodní závazky, tak i vnitrostátní požadavky.
Vzhlede::! k závažnosti celé problematiky jaderné bezpečnosti bude v rámci VTO 01 zpracována řada vědeckotechnických
podkladů, umožňujících provádět přikazovací, kontrolní i
noria©fevornou činnost na potřebně vysoké úrovni.
8 • ^_zji^^r_o^^_sjo_c^i^jrjác<e
Přes značnou kapacitu soustředěnou na plnění vědeckotechnického obsahu tíCP 01, by se nám nepodařilo zajistit
dostatečně komplexně hospodářské cíle cílového programu,
kdybychom neměli možnost využít mezinárodní vědeckotechnické
spolupráce se ženěni RVHP, především pak úzké dvoustranné
spolupráce se Sovětským 3Vazem. Bezpodmínečná potřeba zkvalitnit - a zefektivnit vědeckotechnickou spolupráci zemí RVHP
ve strategicky významných smírech rozvoje techniky vedly k
přijetí Komplexního programu vědeckotechnického pokroku ze-

- 15 iní RVHP do roku 2000, podepsaného předsedy vlád na 41. (mimořádném) zasedání RVITP v roce 1985, Jedním z jeho pěti
prioritních směrů se stal i 3. prioritní směr "Urychlený
rozvoj jaderné energetiky". Přijatý komplexní program představuje kvalitativuí skok v metodice organizace vědeckotechnické Epoluprclce zemí RV/IP. Základní rysy jeho nové kvality lze charakterizovat ve stručnosti takto:
- vytváří se výrazná priorita pro pět vybraných směrů vývoje techniky,
- je přijata zásade důsledného propojeni vědeckotechnické a
výrobní hospodářské spolupráce, ukazatelem progresivnosti
v^gledků se LIUSÍ stát efekt získaný u uživatele,
- realizace spolupráce na základu rozpracovaných pracovních
programů bude zajiätována fornou závazných smluv, dohod a
kcntr&ktů přímo mezi jednotlivými zúčastněnými organizaceni.
Přehled hlavních úkolů, zařazených do 3. prioritního
sraěru.je uveden v tabulce 3. I z pouhého výčtu úkolů je zřejmá, že obdobně jako VTC 01, klade i celý 3. prioritní saiar
důraz na komplexnost, efektivnost a bezpečnost rozvoje jaderno energetiky, přičemž bere v úvahu nejen bezprostřední
potřeby hoGpcdářfjké praxe, ale i otázky vzdálenějších perspektiv* Čc* re&orty a organizace se zúča.stní řešení všech
problémů, níra zainteresovanosti na dílčích podtána těch vychází pak z konkrétních národohospodářských potřeb, z nosností čs. vědce -covýzkuínné základy a z čekávané efektivnosti
zapojení do toto vědeckotechnické spolupráce. Co. účast na
3ř prioritním směru KP VTP bude řídit koaise vlády Ô3SR pro
j adornou energetiku v čele e místopředsedou vlády c.L»Gerlem,
do jejiä působnosti bude zahrnuta i realizace "Programu spolupráce ČfíoK a SSJIí na rozvoji jaderné energetiky v ČSSR do
roku 1990" a 3CP 01 "Rozvoj jaderné energetiky do roku 2000".
V v. oučaoné etapa ce budou zpracovávat konkrétní dohody
na jednotlivá témata. Vzhledem k závaznosti dohod bude nutno
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úkolů VI10 01« Přitom by nemělo óccházet ke zvyšování požadavků, na státní rozpočet, ale priorita úkolů KP VTP by
měla být zajišťována cestou koncentrace sil a prostředků,
9. Záve?.
Lze říci, že soustava úkolů rozvoje vědy a techniky, vytvořená v rámci vědeckotechnického obsahu SGP 01, pokrývá
výzkumně-ívýřojově rozsáhlou oblast činností v přípravno fázi,
projektováni, vystavte, provozu a výrobě zařízení jaderných
elektráren. Konečný národohospodářský efekt výzkumu se promítá jednak v nákladech na výrobu elektřiny a tepla a v růstu
efektivnotti vývozu jaderně energetických zařízení, jednak
vvdalším zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a ekologické nezávadnosti jaderné energetiky. Tak např» předběžné* ekonomické rozvahy ukazují, že v cílovém roce 2000 by měly být vlastní náklady na výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách o
7-8 hnl/kWhocl nižší než náklady na výrobu v uhelných elektrárnách .
To ovika neznauená, že v obsahu V,'O 01 není »o zlepšovat. V souladu s usnesením XVII. sjezdu KJČ musí se totiž
snaha o racionalizaci a zvýšení efektivnosti výzkuraně-vývojových prací stát nedílnou součástí řídi; í práce. Proto bude
nutno, aby príslušní řídící pracovníci průběžně kriticky prověřovali věcnou náplň úkolů rozvoje vědy a techniky v oblasti
SGP 01 s cílem:
- zlepšenou organizací práce zkracovat dobu řešení plánovaných úkolů a uvolněné kapacity využít pro řešení dalších
úkolů pro bezprostřední potřebu realizační praxe;
- ve spolupráci s realizátory hledat cesty k dřívějšímu zavádění realizačních výstupů do praxe, ke zvýšení jejich technických parametrů a ke zvýšení objemu realizace;

- 17 - koncentrovati, oily na závazné úkoly rozvoje vědy a techniky, zvláště pak na úkoly 3* prioritního ouěru Koaplexniho
prograaii vědeckotechnického pokroku členských států RVHP
do roku 2000 a všestranně tyto úkoly zabezpečovat.

Tabulka 1
Přehled státních a resortních úkolů RVT a jejich záměrů, náležejících do VfO 01

Kódové číslo

Typ +

A 01-125-802

Koordinace

Název

Termín

organizace

resort

zaháj* zákon*

4

5

6

7

FMPE

1/81

4/86

512

1/80

4/87

92

8

Racionalizace, zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren
typu W E R
Ukončení provozu jaderné
elektrárny A-1
Bezpečnost jaderných elektráen
s lehkovodními reaktory

SEP koncern FMPE

tfjv

ČSKAE

1/85

4/88

96

A 01-125-803

P

A 01-159-804

P

A 01-159 805

P

Výzkumná reaktorová základna

tfjV

SSKAE

1/84

4/90

253

A 01-119-808

P

Trenažérová technika pro výcvik
personálu jaderných elektráren
WER-440 a 1000 MW

Elektromont

FMEP

1/84

4/87

54

A 01-123-811

P

Jaderně energetická zařízení
s lehkovodními reaktory WER-1000 Skoda
Skoda Plzeň
Plzeň

4/90

1861

A 01-125-807

Z

Zvyšování využití a spolehlivosti V„*..U J E
VÚJE
technologických zařízení JE s
WER-440
Výzkuranš-vývojová příprava projektování a výstavby jaderných
zdrojů
Vybrané komponenty a problémy
tfjV
osvojení rychlých reaktorů

A 01-125-810
A 01-159-809

FMHTS

1/81

FMPE

3/86

2/90

233

FMPE

3/86

4/90

150

Č5KAE

1/86

4/88

69

pokračování tab. 1
2
Z

A 01-159-812

A 01-159-813
RiJ-125

RS.l

Z

RÚ-159

Z

A 01-125-817
R 10-125-068

A
A

4
Minimalizace tvorby, zpracování ÚJV
a trvalé uložení radioaktivních
odpadů z jaderných elektráren
typu W E R
Metody diagnostiky a hodnocení
1ÍJV
spolehlivosti a životnosti
jaderně energetických zařízení
Zvýšení účinnosti přípravy
personálu JE jako faktoru
růstu, spolehlivosti lidského
činitele
Řízení a koordinace normalizace
y jaderné energetice
Využití reaktoru LR-0 pro řešení neutronově-fyzikálních
problémů
Spouštění a provoz bloku JE
s reaktory WER-1000
Dlouhodobý rozvoj elektrizace
a zásobování teplem včetně
stanovení temp změn struktury
výrobních zařízení

8

ČSKAE

i/86

4/S9 213

SSKAE

1/86

4/90 92

VÚJE

FMPE

1/86

4/88

ÚJV

ČSKAE

1/86

3/90

8

ÚJV

ČSKAE

1/86

1/90

51

VÚJE

PMPE

1/87

4/91

210

VÚJE

PMPE

1/87

4/91

18

*

15

pokračování tabulky 1
6
A 01-125 815
A 01-159
A 01-159
A 01-119
A 01-159

Poznámky:

B
B
B
B
B

+) :
++) :

Uvedení jaderné elektrárny A-l
do klidu

8

1/88

4/91

120

ČSKAE

1/89

4/92

60

ČSKAE

1/89

4/91

120

1/91

39

SEP koncern FB5PE

Bezpečnost jaderně energetických
zařízení
Problémy osvojení rychlých
reaktorů
Trenažér pro výuku personálu
JE a reaktory WER-1000

7

&JV
Elektromont

Zneškodňování radioaktivních
odpadů z provozu, neprojektových
stavů a uvádění do klidu jaderných,
elektráren typu W E R
ÚJV

P - úkoly přecházející ze ?. PLP
Z - úkoly zahájené od 1.1, 1986

PM1P
„
ČSKAE

1/88

1/90

14

A - záměry jáž zařazené do VTO 01
B - záměry ještě nezařazené do VTO 01

U - neinvestiční prostředky na celé období řešení úkolu v milionech Kčs

i
to
o
i

Tabulka 2
Podíl organizací a resortů na koordinaci úkolů RVT řešených v r. 1986
v rámci VTO 01
Resort

Organizace

Počet kfecrd* úkolů

Neinvestiční náklady

*'

státních resortních

SSKAE
PMPE

5

1

30,4

VOJE Jasl.Bohunice
EGP Praha
SEP koncern

2
1
1

1
0
0

lelkem PMPE

4

1

12,5
6,5
lj.6
20,6

ÚJV Rež

PMHTS

Skoda P l z e ň

PMEP

Élektromont Brno

VTO 0 1

C e l k e m

46,7
2,3
11

100,0

Tabulka

3

Přehled hlavních úkolů 3. prioritního směru KP VTP "Urychlený rozvoj jaderné energetiky"
Bod

Název

3.1.

Urychlený rozvoj a zefektivnění výroby elektrické
energie na bázi výstavby JE a tlakovodními reaktory typu OTĚR"

3.1.1.
3.1.2.

Zvýšení efektivnosti využívání jaderného paliva

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Zdokonalování zařízení a technologie jeho výroby,
vývoj systémů diagnostiky a kontroly stavu kovu
Vytvoření a zavedení efektivních a spolehlivých
ASBTP JE a odpovídajících technických prostředků
Zvýšení regulovateinosti JE
Zdokonalování průmyslových metod výstavby
Zdokonalování organizace a provádění oprav JE
Vypracování opatření a prostředků pro rekonstrukci
a likvidaci JE po skončení jejich provozu
Vývoj technologií a technických prostředků pro
zpracování a uložení radioaktivních odpadů
Zavedení jaderné energie do zásobování dodávkovým
a průmyslovým teplem
Vývoj technolog* zařízení pro jaderné teplárny
a jaderné výtopny
Vypracování a zavedení bezpečných systémů pro odběr
tepla z jaderně energetických výroben
Vypracování nových metod efektivní dopravy tepla
na velké vzdálenosti

Beaort

Organizace

PMPE

VÚJE

FMHTS

škoda
ČSAV

PMEP
PMPE
FM3PE
PMPE

Elektromont
EGP
EGP
SEP, ČEZ

PMPE

VÚJE, SEP

SSKAE

ÚJV

FMHTS

Škoda

PMPE

SGP

PMPE

J3GP

Pokračování tabulky 3
Bod

Název

3.3.

Vývoj zařízení pro rychlé reaktory, vytvoření nových
typů reaktorových zařízení pro energotechnologické
výroby, vypracování základů termojaderná energetiky

3.3.1.
3.3.2.

Vývoj zařízení pro rychlé reaktory
Vývod vysokoteplotních jaderných energotechnologickýca
víceúčelových zařízení
Vývoj výzkumných zařízení pro realizaci různých
technických koncepcí v oblasti řízené termojaderné
syntézy

3.3.3.

3«4•

DalSí zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti objektů
jaderní energetiky

3.4*1.

Provedení souboru opatření ke zvýšení bezpečnosti JE
e využitím zkušeností z jejich provozu
Tvorba moderních programů a technických prostředů
pro přípravu kádrů pro jadernou energetiku
vypracování jednotného souboru normativně-technické
dokumentace v oblasti jaderné energetiky

9*4*2.
3*4.3.

Resort

Organizace

PMHTS

Sigma

SSKAS

ÚJV

SSKAE

to.

SSKAE

0HI

PMPE

VtJjE

ČSKAE

1ÍJV

EITERGETICKÁ* BILANCE ČSSR A JEJÍ VÍHLED
Ing. lilirofjlrv Cibule, CíJc, Státní plánovací ko:iise
1. Dosavadní vývoj a výhled energetických zdrojů v CSoR
Československé národní hospodářství je v důsledku
historicky vzniklá odvetvové struktury a dosažená úrovně
uplatňování výsledků teolmického pokroku značně náročné
nejen na spotřebu energie, ale i na spotřebu surovin, kovů a dalších riateriálů používaných ve výrobních proceoecn.
Vynikající požadavky na krytí potřeb energie vedly
k poněkud jinénu vývoji Československa energetiky než v
převážné většině srovnatelných průnyclove vyspělých států. Při relativně velni nízkých geologických zásobách uhlí,
které představuje dosud rozhodující prvotní energetický
zdroj, intenzita jejich vytěžování přesahuje až o jeden
řád světový průcěr. Domácí zdroje ropy, zeaního plynu a
energie vodních toků dosud jen nalýn díle;:i přispívaly ke
krytí potřeb energie a řešení energetického probiénu bylo
stále ve v většin rozsahu odkázáno na dovoz ropy, zenního
plynu, uhlí a elektrické energie ze zanrcuiičí.
ITedoctatelc vlastních přírodních zásob energetických
zdrojů si vynutil zvýšit podíl dovozu na krytí tuzenské
spotřeby energie v období od rbku I960 do roku 1980 z
11 % na 40 %. Tento nárůst dovozu byl řešen převážně dovozer.i ropy a zenního plynu, ale vzrostl značně i dovoz uhlí
?. elektricko energie. V současné době se do ČJSR dováží
98,5 % spotřebované ropy, 93 % zenního plynu, 9 % uhlí a
5,2 % elektrická energie. w a druhé strane ÔS3R je i vývozcen paliv a energie v zájnu řešení aortinentálnxch pioblénů a zahraničně obchodních vztahů* Poněr vývozu energetických zdrojů k jejich tuzenské potřebě se rovná přibližně 1 : 20, Jde zej.aénn o vývoz kolen 9 % produkce donácího
uhlí, zejnéna černého koksovatelného uhlí a koksu. Tento

vývoz jen nepatrne přicpívá k řešení zahraničně! obchodních
vzt?.hu v oblasti energetiky.
V* '-rovnání c vývojový.-ui tendencemi celosvětové energetiky .•; .„^nainenala čeokoclovenalcá energetika oodctatně pozvolnější jak pokles podílu spotřeby u h l í , tak i nárůut podílu
cpotreby ropy. V roce 19S0 ce poc". :.lelo uhlí nn celoavštové
spotrebe energie přibližně jednou třetinou, ale v uSSR a's
téměř 90 fok Konce/:i c e dnd e c.i tých l e t pokrývalo uhlí celoovétově j i ž pouze jednu pětinu spotřeby energie, ale v CSá'8.
j e š t ě f..;tále více než Ô0 ?o. Přitom konceu aocVMe.ocltých l e t
připadalo na. cpotřebu ropy více než polovina a na zeuní plyn
17 7Ó celocvětové c potřeby energie, v Co íR to bylo u ropy pouze 25 c/o a u zc-iJiiího plynu jen přibližné 9,2 '/o (ta 1 •. 1, obr.l)
Vy r; oký podíl uhlí v energetická bilanci CSřJR je z velice
č á c t i řešon a pal o vání a nénehodnotnálio u h l í . Zíaer-getick.í úoinnont celého technologického řetězce vyuíív.iní uhl.! od jeho
tSiiby az 00 konečnou a potřebu je
oaaczrejnS o onoho nižší
než u zej
a senního plynu, ciu2 ae podle odhadů vliven ctrukturálních rozdílů zhoršuje douahovaná globální účinnoat využívaní prvotních energetických zdrojů v Ss.jR ve .xrovnání G
jinýni průnynlovS vya^ělýnir/táty v ororaěru a&i o jednu pětinu.
Tyto vlivy cpolu v vyšdí spotřebou energie vyvolanou energeticky náročnější odvětvovou skladbou a zaoufc.'.v^ní. technických
inovaci ve výrobních procecech če£:;koalovenc!:Jho crauyclu je
novino považovat za rozhodující o.ííciny velrai vyooke cpotřeby
primární energie na jednoho obyvatele v ČSJR a nízk/a výclednýn efekte;.^aěřitelnýj.i naoř, spotřebou jednotek energie na
jednotku vytvořeného národního důchodu. Zatínco ve spotřebě •
•
>ri:;iirní energie na obyvatele je Ô S SR na otvrtá.-i -úctě na evětě za USA 5 Kanadou a 1TDR, značně zaonbává v úrovni opotřeby
n e j u š l e c h t i l e j š í energie na obyvatele, ; ; . j . eJektřiny, ve kterd je dokonce íezi evroprjkýai D táty až na čtrnáctou LÚntě.
^iezi Glen,sk;,xii otáty RVilr byrla ČSGR ve c potřeb"; elektřiny na
obyvatele na orvníiľi míntě j e s t š v pade-nátých letech, teď je na
t r e t i a až otvrten .aíetě aa 1 J'JDR, J.Í=JR a ]J£iI\. Situace je o to &I0-
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ve světě a v ČSSR

1975

1980

1985

1990

2000

2010

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

- ropa

47,0

52,0

45,0

42,0

34,0

30,0

- zemní plyn

18,0

18,0

16,0

18,0

18,0

18,0

- uhlí

27,0

20,0

23,0

25,0

28,0

29,0

- vodní energie
,
a ostatní zdroje

6,0

11,0

11,0

1,5

5,0

9,0
6,0

11,0

- jaderná energie

7,0
3,0

9,0

12,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

24,5

25,2

22,0

20,4

14,7

12,7

5,5

9,2

9,7

12,7

13,5

13,0

66,4

60,7

61,5

54,8

49,5

41,6

- vodní energie
,
a ostatní zdroje

3,5

3,3

4,8

7,0

7,7

- jaderná energie

0,1

1,6

3,3
3,5

7,3

15,3

25,0

Svetové zdroje
energie celkem /%/
z toho:

Tuzemská spotřeba
energie CSSR
z toho:
- ropa.
- zemní plyn
- uhlí

x/ Ostatní zdroje zahrnují primární energii získanou využitím geotermální,
sluneční a větrné energie, tepelných čerpadel, energie biomasy a dalších
zdrojů
Prameny: materiály mezinárodních konferencí, prognostické materiály

mil.trap

120

100

80

20

•

1980

Obr. 1

1^90

2000

2010

2020

2030

Prognóza struktury prvotních energetických
zdrojů v ČSSR do roku 2030

- 28 žitějoí, že ve srovnání c p runy s lov š vys?olýni c t i ty Jtí>jE
trvale zaostáva i v energetické::i vybavení do:.i.-.cností a terciární of ó ry a perspektivní nárůst zdroju energie ;HUGÍ b,ýt
prioritne směrován do těchto oblastí.
Prudký růc* světových cer. ooliv a energie si v polovině
uGdi^deaátých.let .vynútil znonu rozvojová strategie československé energetiky, V období S. pětiletky (1975-1980), byla
již rozvoj en vlastních energetických zdrojů zajištěna přibližně jedna třetina přírůstku spotřeby energie. Iía ton G e
v/znsi/inč podílela i první československá průmyslová jaderná
elektrárna V-l Jaclovcká Bohunice (23 V\^ER 4-;!-0), která byla
v provozu teprve od roku 1978, ale v S. r.-ctiletce pokryla
az 16 % pětiletého přírůctku čeakoclovencík-či spotřeby prvotních energetici: /ch. zdrojů.
V 7. pětiletce (19S1-19B3) ae při zponalení t erapa hospodářského rozvoje a runtu cpotřeby energie již zabezpečil v
podetatě celý přírůstek spotřeby p r marní energie vlastníci
zdroji. Pritoa rozhodujícím rozvojovýn zdroje:?, je otala jaderná energetika, jejía energetický přínos se v průběhu let
1981 až 19G5 zvýšil táa?;i; 2,6 násobně při orůnšrnóra. rocníi.':
tempu růstu o 21 ;j.
V posledních dvou pětiletkách, t.j. v letech 197o až 1985,
ělo v rozvoji palivoe.uergetické základny C'JoR o adaptaci na
změněné podmínky v opatřování dovážených paliv, jejichž ceny
unoho násobně vzrostly, ale též o adaptaci na dražší investice do rozvoje výrobní základny v uhelnin průnyslu, plynárenství a zejména elektroenergetice, která se přeorientovala
v oblasti výstavby základních elektráren z uhelných na jaderné elektrárny i Při zvládnutí této adaptace sehrála význo^mou
roli racionalizační opatření, d.e celkové řešení by nebylo
zvládnutelná bez snížení tenpa rozvoje národního hospodář
ství proti předchezír.: pětiletkán, protože souběžně u eliminací dopadů vyšších nákladů na paliva a energii šlo i o ře-

- 29 šení důsledku zdražení dovážených surovin a zraněné situace na světových trzích, ovlivňující prodej C G . or od utec e
určené na vývoz. Prosazování::! intenzifikačních prvků došlo,
ooemaje rokea 1983, k obnovení dynaniky rozvoje ekonor.iky,
k čemuž výrazne pJ/ispela i obnovená rovnováha v českocloven•ké energetické bilanci a pljmulé zásobování palivy a energií.
Zabezpečení priracřeného rozvoje palivoensrge ticks základny ce atalo jednin z rozhodujících faktorů, ovlivňujících dynamiku růctu a reprodukční proces československého národního
hospodářství. Vyplývá to z nutnosti utlumit další růst nákladů na opatřování paliv a energie a tir. i rů:;t jejich podílu na celkové výrobní spotřeba čeakoclovenake ekonomiky.
řTáročnoat řešení energetického problsnu je nožno iiuo trova t těiaito údaji. V roce 1'375 náklady na opatření v tuze^icku spotřebovaných prvotních energetických sclrojů představovaly v běžných cenách 2-5,2 raid KCn 3 jejich podíl na výrobní apotřebě 4,8 /!?, do roku 1984 ze tyto nákla."y zvýšiij'" na
7,5 -Mlel. Kec, t.j. 2,85 náriobně a jejich podíl na výrobní noc.~
třebě vzrootl na 8,7 ,i. Pfiton těchto vycledků bylo dosaženo
při značnér. zoomalení nardetu, spotřeby energie a při realizaci rozaáhlých racionalizačních prograr.ů. Rosvoj Conko;;lovenakého paliv oene rge t ickaho konplercu odčerpává ctále- větší
část vytvořených ooolečsnGkých zdrojů včetni' zdrojů vyčlenených pro investiční výstavbu a z^ela oprávněně ne vytyčuje
'požadavek, aby při přechodu k energeticky úopernénu typu
rozvoje prostředky, vyčleňovaná na rozvoj záoobavání energetic k ýiai zdroji, byly po roce 1990 r;tabilizov.:iny na úrovni,
která ne předpokládá v probíhající S. pětiletce.
V hlavních m ě r ech hospodárskeho a cociálního rozvoje
ČSi.-R na léta 1986 - 1990 2 ve v řhledu do roku 2000, cchválen/ch XVII. sjezden X3G, ae počítá v palivoener^etická::: kor.ip.le~
:xu CStíR G to:.iito rozhodujícíni intenzifikačními faktory;
- prvořadýra úkolem je duele dná realizace ctrstegickoho záněru postupného přechodu na energeticky

úsporný typ rozvoje

- 30 národního honpodářctví urychlením intenzifikačních prvků v rozvoji výrobní základny pri její termické a atrukturální přestavbě;
- energetická náročnoct tvorby národního důchodu by ne něla
v porovnání se současnou úrovní snížit do roku 2000 nejméně o jednu, třetinu při dosazení v probíhající
G. pětiletce do roku 19SO průměrného pokleku o^ . iřeby paliv oenergetických zdrojů na jednotku vytvořeného národního
důchodu v průměru o 2,9 '/o ročně;
- zvýšit podíl elektrické energie v energetická bilanci b^átu cesto!i urychleného rozvoje jaderné energetiky, orientovaného na dosažení celkového instalovaného výkonu československých jadernýdb. elektráren do roku 2000 nejméně ve vý\ ai 10 28G LäV, t.j. 12 bloků W E R 440 a 5 bloku. W E R 1000 (ei
.ternativns ae ověřují i vyšší varianty ze 6 a 7 bloky
VVER.1000);
- zv^^šit uplatnění zennílio plynu cpolu a výraznýn zvýaenín
ekonomické efektivnosti integračních t.kcí r;pojenýcn c řešením jeho dovozu;
- rozvíjet cenoralizované zásobování ; teplen především kombinivanou výrobou elektřiny a teple na bází hnedého uhlí a .á
využitín budovaných jadcrnjrch elektráren;
- n ohledem na dovozní nároonorjt výrazně snížit npotřebu
ropných produktů pro energetické užití;
- postupně cnišovat těžby zejména jednoúčelového hnědého
uhlí a částečně omezit nepříznivý vliv jeho opalování na
životní prostředí.
2. Změny struktury zdrojů energie a racionalizace je;;ich
využívání
Při siiiiíovái.í energetické náročnou ti čerjkoi;iove.!.::\íía'io
národního hospodářství je od počátku sedmdesátých let upJ.at-
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ňován státní cílový progran 02 "Racionalizace spotřeby a
využívá paliv §• energie". V prvén projektu tohoto program
určeného pro roky 1972 - 1975 byly stanoveny úkoly zajištující relativní roční úsporu pro koncový rok ve výši
135,4 PJ (4,62 ;jil.t;;ip)i ve skutečnosti bylo za uvedené
čtyři roky dosaženo úspory ve výši 199 P J (6*79 rail, trip)
a úkol překročen, o 47 %i 0 relativná snadné nobilizovatelnonti úspor paliv a energie v prvých počátcích tlaku na racionalizaci svědčí i výsledky dosažená v dalších pětiletkách. Pro 6. rě^iletku (1976 - 1980) byl stanoven úkol dosáhnout na úrovni roku 1980 roční úsporu 299 PJ (10,2 r.il.tsip),
ve skutečnosti bylo dosaženo v rá :ci progranu úspory
375,2 PJ (12,8 nil.trap) a niao program ještě daläí úspory,
takže celková úspora se rovnala až 389,8 'PJ (13,3 nil.tap).
Pro 7. pětiletku (19S1 - 1985) byl stanoven úkol dosáhnout
na úrovni roku 1985 úsporu 357,9 PJ (12,21 nil.tnp, ve skutečnosti bylo dosaženo úspory ve výši 395,7 PJ (13?5 nil.tnp)
při vynaložených racionalizačních investicích ve výši
12 j"M Kč e za pětiletku.
V.racionalizačnín programu pro tuto pětiletku se jia v
daleko většin rozsahu počítá s akceiui, představujícíai
strukturální zněny ve výrobních oborech průayslu, kterýni se
postupná realizuje nová struktura celého průinyclu a hospodářství. Pro roky 1986 - 1990 je stanoven úkol zajistit tísporu
ve výši 451,4 PJ (15,4 nil.tnp), což si vyžádá investice v
rozsahu přesahujícím 20 nid Kčs. Investování do úspor fosilních paliv vychází v ča. podnínkách stále o :?aioho efektivnější než do jejich opatřování tšžba-.ii nebo dovozen. Relativně nenší rozdíly nezi náklady na úspory a pořizováni nových zdroju jsou v oblasti elektrické energie, kde racionaliznční akce většího rozsahu jsou převážně podmíněny u uživatelů elektřiny inovaceni vyaSího řádu.

- 32 V probíhající pětiletce je zaměření racionalizačního
programu, orientováno do těchto směrů: oni žení ztrát tepla
p5ri přeměnách a zušlechtování paliv a energie; využití
druhotných a netradičních energetických zdrojů; modernizace
technologických proceoů a zvýšení úrovně spotřebičů energie;
snížení energetická náročnocti dopravy» racionalizace energetické opotřeb/ v domácnostech a komunálnín hospodářství;
jmenovité akce úspor ropných produktů o. jejich náhrady dostupnějšími zdroji; usměrňování změn odvětvové struktury
orientovaná na snížení výroby surovóho železa a oceli; úspory kovů v národním hospodářství (v hodnotovéra vyjádření na
jednotku produkce do roku 1990 o 5 % ve strojírenství, o
2 - 3 % ve stavebnictví a o 2 -/ú v ostatních orlvětvích);
'dovoz ze SCIJŠR energeticky náročných výrobků těžká cheaie za
energeticky néně náročné výrobky lehicotonážní a kvalifikované cheř.iie,
Zajištované dlouhodobá zněny odvětvové struktury československého průmyslu orientovaná na zvyšování podílu energeticky raéne náročných oborů a výrobků by něly vést do roku
2000 např, ke zvýšení podílu elektroteclmického průmyslu na
čeclcoslovenské strojírenské' výrobě ze současných zhruba
18 % aa přibližně 40 f/5, a to růsteri výroby zaxízení pro automatizaci, elektronizaci a robotizaci. Ďalšiu opatreniu je
orientace na zvyšovájií technické úrovně výrobních zarízení,
uasr^erňovaná růsten podílu obnovovacích investic na celkovér.
objemu p r ůriy šlových investic z 19 ýó dosažených v letech 1961 1985 na přes 30 % pro období let 1991 - 1993. Ve stavebnictví a zemědělství se předpokládá ještě vyšší podíL obnovovacích
investic.
iinižování energetická náročnosti v souladu s vytyčovanýr.i racionalizačními programy a rozvojovými programy ekonoaiky
by nělo véat v ČSSR k výraznému zprogreoivnění vztahu mezi
spotřebou primární energie a vytvořeným národním důchodem.
Jestliže v patnáctiletém období 1971 - 1985 bylo dosaženo

- 33 růstu národního důchodu přibližné ve výši 4 ?o ročně pii
zvýšení tuzemské spotřeby prvotních energetických zdrojů
o 29,3 fot pro patnáctileté období 1986 - 2000 ae předpoklad:!
při zhruba e tejném průměrném ročním r úctu. národního důchodu zvýšení aootřeby prvotních energetických zdrojů pouze
asi o 10 /J. Náročnost tohoto záměru je velni vysoká. Lze
to dokumentovat předpokládaným, .bod no t ani koeficientu pružnosti růstu energetické spotřeby a tvorby národního důchodu
a též potřebným tempem snižování energetické náročnosti ekonomiky.
Výše uvedeným záměrům rozvoje clo roku 2000 odpovídá
ímížení koeficientu pružnosti růstu spotřeby prvotních energetických adrojů a růstu národního důchodu z 0,37 na 0,12
a snižování energetické náročnosti tvorby národního důchodu průměrně ročně o 2,2 % v letech 1971 - 1985 a až o
3,0 + 3,5 ?í v letech 198$ - 2000.
Snižování energetické náročnooti tvorby národního důchodu bude v C3SR nadále probíhat při narůstající náročnosti
na elektrickou energii. Předstih růatu spotřeby elektrická
energie před růuten spotřeby prvotních energetických zdrojů
ce výrazně zvýšil zejména v posledních letech, kdy ce začaly
ve výrobě elektřiny uplatňovat prvé čenkoGlovenake průmyslová
jaderné elektrárny a reaktory W E R 440. Docažená úroveň tohoto předstihu byla ovšem ovlivněna i značným zpomalením
růctu spotřeby prvotních energetických zdrojů. Podle předběžných údajů v uplynulé 7. pětiletce (1981 - 1905) rostla
spotřeba elektřiny v ČSSR až osminásobně rychleji nea spotřeba prvotních energetických zdrojů.
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Tabulka č. 2
Vývoj přírůstku čeckoclovencké spotřeby prvotních^energetických zdrojů, jeho struktury a energetická náročnosti
tvorby,'- národního důchodu v letech 1956-1985
x/
Období l e t :
.
195b1966itlť
1965
1975
1. Vývoj desetiletého přírůatku cpotřety prvotních energetických
zdronrg
jů ((období
b d b 19561^5
100 %)
2. Struktura krytí desetiletého přírůstku spotřeby prvotních energetických zdrojů /%/
v ton: tuhá paliva
kapalná paliva
plynná paliva
jaderné elektrárny
vodní elektrárny
a orvtatní zdroje
3. Snížení energetické náročnou ti tvorbv národního důchodu /%/

x/ Předběžná výsledky

100,0

79,8

42,3

53,4
25,8

9 ,9
71 ,4
18 ,7
_

22,1
- 6,2
60,2
31,9
- 8,0

27,9

16,9

3,4
12,4

2,1
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Tabulka c. 3
I"fědlr..tUi růstu československé cpotřeby elektrické energie
před růstem spotřeby prvotních energetických zdrojů
v lotech 1961 - 1985
Období l e t :

19611965

19651970

19711975

19761980

1985

1990

l.Růraěrný roční
růst sgotřeby
prvotnxch energotiekých
zdroj a'/%/
4,73
2. Průmšrný roční
růcfc spotřeby
elektrické energie /%/
7,00

2,52

2,3

2,06

0,3

0,8

7,40

5,46

3,20

2,4

2,0

3.Koef.oruanooti
/2.:1./

2,94

1,95

1,55

8,00

2,5

1,48

x/ Předběžné výsledky
xs/

Var. 8. 5LP

Přitom při zaznamenaném zvýšení výroby elektřiAy v jaderných elektrárnách zo 4,5 x-.ild kV/h v roce 1980 na 11,8 raid
kWh v roce 1985 byl vlantně zvýšenj^n využitím jaderného
paliva jako prvotního zdroje pro výrobu elektřiny pokryt
nejen celý nárůct če.okoaloven&ké spotřeby prvotních energetických zdroj&, ale zároveň z velké cáati nahrazen i úbytek
zdrojů kapalných paliv.
Strukturální směny-v energetická zákl?dně ČS3R nuaí
odpovídat výcledkům'.vědeckotechnického pokroku. Jej**ch těžiate bude v dlouhodobé orientaci na rozvoj jaderné elektro-r
energetiky, umožňující další poctup elektrizace energetické
bilance a tím i intenzívní rozvoj elektrizace prakticky všech
oblarctx spotřeby energie v celen národním hospodářství a u
obyvatelstva. V dlouhodobých záměrech do roku 2000 se před-

- 36 pokládá elektrickou energii dodávanou jadernými elektrárnami nahradit až dvě -třetiny ze coučacná cpotřeby ropy pro
energetické úíJoly a nejméně jednu tretinu uhlí opotřebovávaného v coučanne dobe pro výrobu elektřiny. Kdyby neexistovala nutnou t použití elektrické energie a jaderných elektráren jako náhrady ze. úbytek zdrojů ropy a energetického
uhlí, mohla by elektrizace cpotřeby energie p o Ľ tupovat o
onoho rychleji. ITutnoct této náhrady je ovsem diktována vycokými náklady na dováženou ropu a u energetického uhlí donaženýn otaven vyčerpání jeli o geologických zácob. V uplynulé pětiletce nemohla být poprvé zahájena výctavba žádné
kondenzační uhelná elektrárny. Doctupné zdroje energetického uhlí ne mučí šetřit pro zbytek životnosti již provozovaných uhelných elektráren a tepláren a tes pro další menší
odběratele zejména z oblasti průmyslových Q komunálních teplárenských zdrojů. Již kolem roku 1995 by měly čeckocloven•ké jaderné elektrárny vyrábět více elektrická energie než
elektrárny uhelné. 7 roce 1985 připadalo na jaderné elektrárny 14,o /5 ceckonlovenoké výroby elektřiny, v SSR dokonce &ž
42 % a v '&>R 4 %.
Z údajů tabulky c. 1 vyplývá, že do konce tohoto ctoletí a i v prvých desetiletích příštího ctoletí bude v čenkorjloveníjke energetická bilanci ještě Gt.He ne j významně n šíra
zdrojem uhlí. IVecolněnín záměrů v rozvoji jaderne energetiky
by ae pozice uhlí lauoela dále poailit.To znamená, že by ne
nemohl realizovat uvažovaný pokleč jeho těseb a exploat^ce
přírodních zácob by mučela nadále probíhat až příliš inten-*.'zívně a dopady joho opalování na životní proetředí.
Podle platných úvah :;G předpokládá do roku 2000 v porovnání a rokem 1981 cnižit čeckoclovenakou těžbu černého uhlí
přibližně o 3,0 nil*t j tj t o 11,5 >. Pritom Ľ e bude zvyšovat
podíl zdrojů kokcovatelného uhlí a oni2ovat podíl černého
energetického uhlí. Těžba hnedého uhlí objemem 103 mil.tun
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trvalo z jo ;í.n animováním temper., které bude odvozeno zejména možno G tmi uvolňování jeho spotreby v uhelných elektrárnách a přebíráním ..jejich výroby elektřiny jadernej.!, elektrárnami. Těaba hnědého uhlí by a O iae-la do roku 2000 snížit
aci c 20 -/o, t j . přibližně na 30 mil, tun. Pri t or. se již počítá a tím, že značná cánt hnědouhelných kondenzačních
elektráren bude převedena aa teplárenský provos a celkový
rozsah centralizované výroby tepla na bázi hnedého uhlí
vzroste též v závodní a komunální energetice, Hnědá uhlí
je předurčeno v oblasti zásobování teplen hrát nadále roli
snadno dostupné palivová základny, ale počítá se s tím,že
technologie jeho upalování se značně zdokonalí a zmírní se
tím dopady na životní prostředí (fluidní opalování, využití
ve formě aultiprachu, odsířování spalin).
opotřeba ropy v československém národním hospodářství
doeáhla podle všech příznaků svého vrcholu v roce 1980, kdy
bylo zpracováno 19 mil.tun ropy. Do současné doby se snížil
dovoz tohoto nejdražšího paliva zhruba na lS,5 mil.tun ročně. V konceoci využívání ropy :se počítá s jejím hlubším
zpracováním s cílem získat větší podíl světlých produktů
pro výrobu pohonných hmot. V' důsledku toho dojde k dosfci výraznému snížení, spotřeby ropných produktů ve formě topných
olejů ve stacionární' energetice, zejmána v teplárenství .Současná spotřeba topn/ch olejů, která představuje přibližně
7 mil.tun, by se měla do roku 2000 zredukovat na asi 2 mil,
tun, což bude velmi náročným úlcolem strukturální přestavby
u uživatelů energie. Topne oleje bude nutno nahrazovat podle
možnosti nejen hnedým uhlím a zemním plynem, alo zejména
budováním velkých teplárenských soustav oblastního významu,
do kterých budou dodávat teplo kondenzační uhelné elektrárny převedená na kombinovanou výrobu elektriny a tepla, jaderné elektrárny s odběrem tepla a event, též jaderná výtop-
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G využitia druhotných energetických zdrojů v lámci modernizace a racionalizace výrobních technologií v průnryalu. a tsž
a uplatnení:.! nových a netradičních zdrojů energie. Vyznávanou
úlohu v ranci náhradních programů bude zřejmě nit i elektroteolo, protože el ektroenergetika bude v r,ouvicloati a výotavbou jaderná energetiky nejdynamičtěji ze rozvíjející cĽibnycítám energetického .ao.apoda.rGtví a oblacti mocného uplatnění
elektřiny ce budou muaet rozšiřovat.
V návaznosti na výstavbu dálkových plynovodů se
do evropek/ch zemí v CiJiJR můžeme do roku 2000 počítat ne zvýšením zdrojů zemního plynu aci na dvojnásobek noucaciné úrovně, t j . na přibližně 20 ml d ra . Ha tomto ivmožctví zemního
plynu se budou podílet doraáci zdroje jen p_-.'i bii'.': ně 7 - 1 0 %.
Ceakoclovenclcá plynárenoká Bouctava zaznamená takto rychlý
rozvoj. Zdroje zemního plynu budou využívány především pro
^áaobování komunálně bytová tjťery a menSích průrayclových.
odběratelů, tí;:i ce má řešit i zlepšování životního prostředí
v aglomeracích, kde přívod tepla d -lkovými horkovody není
moíný nebo vychází vzhledem k vzdálenostem jako neefektivní.
Uvažuje c e rozvinout i využívání otlačeného a zkapalněného
zemního plynu jako pohonnou hmotu. Paralelně u nárůcter, zdrojů zemního plynu bude postupně jeho využíváním nahrazován
svítiplyn vyráběný zplyňováním hnědáno uhlí.
3. Rozvoj elcktrocnergetiky a jaderno
Progresivní typ ekonomického růotu a zvyšování životní
úrovně obyvatelr^tva je oprávněně Gpojován z rozvojem cpotřeby elektřiny, --„'item je důležití, 2e elektřina mů'ie být vyráběna z rúzn/ch i netradičních prvotních energetických zdrojů t anižujo co tíri i apetřeta fCĽilních pr.Iiv. Pro naoi
eaérgótiokou budoucno.c t Ivdo doninaritoí přeaun výroby olekt.-
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ŕiny určené pro ruoderniznci technologických procesu (autonatizace, robotizace,elektroteplo) a energetického vybavení
donácnoatí do jaderných elektráren, kterc oe budou podílet
na výrobo elektřiny v ČSSR již v roce 1990 aoi 30$ a v roce
2000 více než polovinou (tab.4).
Tabulka č, 4
Dlouhodobý výhled zraen struktury zdrojů elektricko energie
v G SSR (,o)
1980

1990

2000

2010

2020

35, b
6,1

58, 7
30, 2

35 ,2
53 ,3

23 ,2
G 4,0

13 ,3
73 ,4

5,8

4,3

5,9

4,7

4,ô

- saldo dovozu a vývozu
elektrická energie
2S5

6,8

5,6

7,3

B,7

Podíl podle druhu
zdroje
- elektrárny na foci
ní paliva
- jaderné elektrárny
- vodní elektrárny
(bez prečerpávacích)

V uplynulá 7. potilctce (19S1 - 1985) byl poprvé' zszna:.ienán značný pokrok v naplňování dlouhodobých zánšrů atrukfcurální prestavby čeokoalovenake elektroenergetiky. Bylo docaí-ieno průměrného ročního přírůstku výroby elektriny ve výš i 2,4 c/o. Struktura sdrojú elektřiny dohnala poprvé zásadních zuěn. Zatímco ve vevcjn./ch a závodních elektrárnách
opalujících xodilní paliva doSlo k poctupnehiu útluiau růctu
výroby a nozi rokem 198 i- a 1985 dokonce ke cníaení výroby o
3,3 flild kWh, t j . oribli'.;ně o 5 >, v jaderných elektrárnách
docáhl prii.ěrný meziroční přírůstek výroby až přec 21 %,
ivl
ezi roke:n 19G4 a 1935 došlo v jaderných elektrárnách dokonce ke zvýšení výroby až o 62,7 io J.tab. 5 ) .

"

Výroba elektřiny
v ČSSR (r.ild kWh)
a t oho;
- elektrárny na
ícĽilní paliva
- jaderná elektrárny
- vodní elektrárny
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Tabulkr. c. 5
:C/

I960

19&5

Přírůstek Průměr. Index
výroby
roční
1985
za pot let .pfír.
IWO"

72,7

80,6

7,9

2,1

1,11

63,6

• 64,6

1,0

0,3

1,02

4,5
4,6

11,8
$,2

7,3
-0,4

21,26
r

2,62
0*91

x/ Předběžná výnledky
xx/ Ovlivněno klimatickými poměry
Realizace strukturálních změn ve výrobě elektřiny probíhala v 7» pětiletce značně nerovnoměrně a rozdílně od předpokladů planu. Bylo to způsobeno ekluzy v dokončování výstavby a náběhu provozu nových jaderných bloků ;:; reaktory WiíR
440 v elektřinách V-2 Jaalovrjká Bohunice a Dukovany. Dů riedky pocunu plánovaných termínů náběhu provozu nových jaderných bloků ce podarilo částečně zmírnit dosažením vyššího
čárového využití již provozovaných, bloků a reaktory vySR 440
a zlepšením náběhových křivek výroby v období predkerurietních
zkouäek a zkuôebiiího provozu nových bloků. I tak výroba
elektriny v jaderných elektrárnách za celé období 7. pětiletky byla nižší v porovnání G předpoklady plánu o 7,2 mld kV/h.
0 toto mnočetví muaela být zajiStov^ma vyšší výroba v uhelných elektrárnách, k čemuž ae použilo přibližně 7,5 mil.tun
hnědého energetického uhlí.
V 7. pětiletce ce nepříznivě projevilo i značná nerovnoměrnor.:t v rozvíjení výr;tavby jaderných elektráren, která
vznikla v důoledku přechodu k výetavbě jaderných bloků c
reaktory VVER 440 a pokročilejším teclinick;/r.i řešením ayatémů
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projektová příprava jaderná elektrárny V-2 Jaslovaké Bohunice (2x 440 íÄY) a jaderné elektrárny Dukovany (4:-: 4-0 Mv7).
íTavíc podntatně vzrostla nároiJnoat ctavebního a technologie-*
kého řešení těchto elektráren, která ne odrazila aií přibližně v dvojnásobném zvýšení mďrnych investičních nákladů v porovn:.Jií o jadernou elektrárnou V-l Jaclovciká Boliunice, uvedenou do provozu v letech 1979 - 1980. Všechny tyto okolnosti vedly k tomu, že bylo nutno počítat s tím, 2G po uvedení
do provozu prvých dvou bloků G reaktory VVĽR 440 na jaderné
elektrárně V-l Jaslovoké Bohunice bude třeba čekat na uvedení do provozu dalšího bloku tohoto tyou téměř tři roky. Ve
skutečnosti ee tato prestávka v nárůstu výrobní kapacity
československých jaderných el-sktráren prodloužila až na č ty—
i'i roky a čtyři měsíce. Teprve v říjnu byl uveden do zkušebního provozu v pořadí třetí blok c reaktorem W B R 440, a to
na jaderná elektrárně V-2 Jaclovské Bohunice a znovu co začal
velmi intenzívně zvyšovat inctalovaný výkon čeckoclovenských
jaderných elektráren. Ke konci roku 1985 bylo jii v ouvcienéia provozu 5 bloků G reaktory W E R 440, z toho utyři v Jaslovckých Bohunicích a jeden v Dukovanech. Zároveň již byla
v pokročilen stadiu příorava fyzikálního opouštění druhého
bloku v jaderné elektrárně Dukovany a vytvořeny potřebné
předpoklady, aby tato elektrárna mohla dosáhnout projektovanou kapacitu 4 y. 400 ií.7 do poloviny roku 1387.
V období 8. pětiletky (19S5-199O) by měl ur.iořínit rozvoj
jaderno elektroenergetiky pootupna r,ní;íení výroby elektrické
energie na bázi uhlí nejméně o 12 /0. V dlouhodobém výhledu
do roku 2000 ae předpokládá poklon čcikociovencké výroby v
uheIných elektrárnách ai;. na poloviční hodnotu r;ou2acné úrovně. Zpomalí ae tím nej on intenzita čeroání gcolo;vick,vch zaeob
le i znirni ne oři z nivo dopady opalování uhlí o nízké
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na životní prostředí. I tak ae již v soucaone dobo přistouoilo k pontupnonu vybavování uhelných elektráren odsiřovacím zařízení;.:!.
U všech provozovaných, a budovaných oeřjVoí.lovenakých jaderných elektráren ae počítá i s teplárenským vyu2ití:.i a tudíľ.; :.i in.:; t.? lac í turbín, uno-L:ňujících relativně velni vy a o ké
odběry tepla. DůleSitýn kriteriem pro vyber lokalit všecli
dalších jaderných elektráren oe ativá práve jejich teplárensko uplatněni pro záoobování teplem přilehlých průmyslových
a městských aglomerací. Ukazuje 02 aio, Se při ekonomiekeu;
hodnocení jsou odbytové nožnooti tepla u všech C G . jaderných
elektráren nízká ve srovnání n kaoacitníni liioíínoĽtai.
Celková kapacita provozovaných a v ooucacna době rozestavených čerjkODlovcnalcých jaderných elektráren prcdatavuje
12 bloků c reaktory VVĽR 440 a 4 bloky ;:•• reaktory W E R 1000.
V noulirnu ae to rovná instalovanému v .v k onu. ve výši 9 280 kSl
elektrických, kterého by měly dosáhnout jaderné elektrárny
do roku 1997. Předpokládá ce, že ve zbývajících troch lečech
do roku 2000 by ÍJC nohi zvýšit instalovaný v/kon jaderných
elektráren o dalších 2000 Mí. V roce 2000 by ce takto instalovaný výkon jaderných elektráren rovnal přibližné úrovni instalovaného výkonu klasických veřejn,/ch parních elektráren a
tepláren docazenj ke konci roku 19S0. Přitoii klasické elektrárny a teplárny ne začaly v ČSSR budovat na přelo::iu ainulého a současnciho století a jaderná elektrárny proinyalovaho
typu od roku 1972. To znaraená, že tempo pronikání jaderných
elektráren do československé elektroenergetiky je přibližně
2,3 násobně rycalejSí, neí bylo u klasických parních elektráren.
Tempo.* pronikání jaderných elektráren do československá
výroby elektřiny uvažovaní- v dlouhodobých rozvojových progra-
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mech ae někdy považuj o aa nepřiměřeně vysoko. i ou'cazuje • ce
oĽ'± tom na možnosti pokrýt runt potřeb elektřiny v perspektivním období i p ŕ-i .".icnsĽa rozsahu investične velni náročné
výstavby jaderných elektráren za předpokladu pozvolnějšího
snižováni výroby elektřiny v již vybudovaných uhelných
elektrárnách. Z celé řady technicko-ekononických rozborů a
i z mezinárodních porovnání vyplývá, že takovýto postup
by nebyl eiV-^ivní, V •zó.jmu. řešení vyrovnanosti energetická bilance G8SR po roce 2000 by bylo žádoucí budovat výrobní kapacity jaderná energetiky .ještě rychleji než ce nyní
uvažuje. Vychází to i z relací úplných vlastních nákladů
výroby elektřiny v uhelných a jaderných elektrárnách (tab.7).
Pro období do roku 2000 je o možných přínosech rozvoje
jaderné' energetiky prakticky již rozhodnuto. Dosažení těchto
přínosů je ale podmíněno výsledky plnení náročných investičních programů. Tyto programy počítají i s přiměřeným rozvi-r
nutím vestavby jaderných elektráren, určených pro krytí potřeb energetická bilance C33R v období po roce 2000. Z těchto potřeb vyplývá, že instalovaný výkon jaderných elektráren
by ae raěl zvyšovat o 5000 až 6000 LRV za deset let. Tím by
ae doG.vuilo v období 2020 - 2030 přibližně 75 >u podílu jaderných elektráren na krytí čeř.ikoclovencká opotřeby elektřiny
afc-ÍLiěř23'/opodílu elektřiny na konečne spotřebě všech fo—
reiii energie u uživatelů.
V perspektiv ní n období ce počítá ÍJ využití;,: pro v/robu
elektřiny i zbývající části hydroenergetického potenciálu
ceckoolov^íj.ckých vodních toků. líasc možnosti v oblasti rozvoje hydroenergetiky ale neur.iožňují, aby elektřina z vodních
elektráren zaujala význa.-ui'-jáí nrínto ve výhledových bilancích. Z ekonomicky dostupného hydroenergetického potonciálu/
představujícího nožnoct roční výroby elektřiny přibližně
10 - 10,5 mld kWh, je již využita přibližně jedna třetina.
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výstavby vodních olektľáren na Dunaji, a dostavbou, kaskád
vodních elektráren na Vltavě a Váhu, s výstavbou relativně
velkého počtu atřednícia a ."Rlých vodních elektráren by se
:.iohlo do roku 2000 dosáhnout přibližné 80 js využití dostupného hydroenergetického potenciálu.
Důležitým a nutn/n doplňkem budovaných jaderných elektráren z hlediska plynulého provozu elektrizační soustavy bude výstavba přečerpávacích vodních elektráren* Tento typ
vodních elektráren by ii'Ll výrazně přispět 'c uspokojiv ;:au
zvládnutí dodávek elektřiny odběratelům podle časového průběhu jejich elektrického zatížení, k pokrytí špiček elektric
kého zatížení a t . ž k plnSní povinnosti vyplývajících z paralelního provozu elektrizační soustavy ČSSR c elektrizačními aouíjtava.ni dalších členských států ľíVHP, Instalovaný výkon přečercávacích vodních elektráren se předpokládá zvýšit
ze současnech asi 1 200 FfJ do roku 2000 přibližně na 2000 Li
Pro krytí tuzemských potřeb elektrické energie bude
nutno trvale- počítat i :• přínýn dovozen elcktrickJ energie,
zejména v ráiiíci dlouhodob^h dohod se SSSR a v ráraci spolupráce s členskými státy RVU? na transitech elektřiny do t ř e tích zení. V dovozu elektřiny pro nejbližší dvě d e s e t i l e t í
bude nejvyznar.aiější položkou dodávka 3>& "'.ild kWIi vyplývajía
cí z účasti Č3SH spolu s PLR - MhU na výstavbě sovětská jaderné eluletrarny Chmelnická.
4. Společenská a ekonomická efektivnost

orientace na

n rozvoje československo jaderné energetiky zajiš
ťovaný st'itnín cilovýr*. prograciGLi 01 ty něl realizovat tyto
zákiciání cíle:

- 45 - dosáhnout dlouhodobé a:,i trojnásobně rychlejší

růst spo-

třeby elektřiny než bude rdst spotřeby prvotních energetických zdroj d při pontupn'.a omezováni výroby elektřiny
na bázi fosilních

paliv, cos odpovídá potřtbán využívání

v/dedků vědeckotechnického o okr oku ve výrobních procesech
a přispěj3 k intenzifikaci energetického hospodářství projevující

'je ve zlepšení úrovně ohodnocování energe bických

zdroj 115
- rychlé zvyšování dodávek tepla z jaderných elektráren do
centralizovaných soustav zásobování tepleji, a to tak, aby
j e j i c h polil na výrobě dodávkového tep>la ve veřejných centrálně říjených zdrojích dcs:\hl do roku 2000 asi 20,^;
- zabezpečit rozvoj výroby jaderně energetických zařízení
pro konnlutaci československých

jaderných elektráren a na

vývoz v ráraci mezinárodní koopercr.ee a specializace
států

členských

RY'iĽ? při j e j í výrobě a vzájenných dodávkách; v probí-

hající 8. pětiletce jGOU vytvořeny

předpoklady pro vývoz

jaderne energetických zařízení o celkov-: hodnotě téměř
11 i:il;l Kor S tíiiij že tento

v ;voz by ae ašl v> lalší

pětilet-

ce zvýšit nejméně o 50 ;i.
Ľkonorar.cká efektivnost
energetiky

rozvoje ccckoolovenckj jadorné

ryla předmětem celé řady rozborů, jejich nedor.?tat-

kcu je neúplnoob, protože ae prováděly převážně na úrovni
elektrizační o o LI n t a vy. Je p ocitován nedoatatek rjtudií Q výpočr)
tů ekonomická efektivnosti

z pohledu rozvoje celého energetic-r

kého hoop ode..•:'c! t v í . ITapř. z hlediska optii'-iálních r e l a c í teĽip
pronikání do čn. energetická bilance jadern? energetických
zdrojů, dovršeného ze.-ij'.r'ho plynu a te:,ip útluiiiu pou•••žívaných
zdrojů domácího uhlí a dováženo ropyr
Konkurcncenchopnoot jpdcrné energetiky je dána při vel,:.ii
v.y-jokých investičních nákladech na j e j í výstavbu relativně
velni nízk ; r i náklady na jaderné palivo (tab. 5 ) . Náklady na
jednotku energie v jadcrnén palivu představují přibližxiě pouze

~ 46 jednu čtvrtinu až jednu třetinu nákladů na jednotku energie v energetickoiui uhlí. ?ri porovnaní ?J topnými oleji a
zennía plynem jdo o rozdíl představující více než 15 náoobek.
Uvedená relace odpovídají zhouba relacíri společenských
pořizovacích nákladů na prvotní energeticko zdroje. Rozdíly
se znění, po započtení dalších, položek: nákladů na energetické
přeníny a při porovnání naoř. úplných vlastních nákladů na
výrobu elektřiny.
Je nutno předpokládat, že u rostoucím rozvojem jaderne
energetiky a s vyčerpání:.! atraktivnějších uranových ložisek
vzroste i cena jaderného paliva. Ukazuje se ale, že tento
vliv :nůže být kompenzován ..zvýšenia a tupne vyhoření a účinno.íjti jaderných bloků, v oeffiá přetrvávijí značná potenciální možnosti a rezervy.
Důležitým aspektem společenské efektivnosti přechodu k
vyusívá.ní jaderného paliva je zr.iirnovJ.nx dopadu opalování
fooilnícJi paliv na äivotní proatředi. Z provedených analytických výpočtů vyplývá, íie vritupy jaderného paliva do čeckotilovenrjké energetická bilance ce při náhradě na každý 1 :iil.t
ušetřené spotřeby hnědáho ulili sníží emise SCL aci o 32 tis.t.
a na každý 1 ail. t ušetřená spotřeby topných olejů o 70 tir;.t,
Jeatli.'ie vycházíme z údajů o sníľiení spotřeby hxiSdého uhlí
dle čeckoslovenská výhledové energetická bilance do roku 2000,
o konstatovat, ze v .otupen jaderného paliva se v období
let 1981 - 2000 sníží enise oO z uhlí o více než 30 ýi>.
Xd-rbychoa použili xnetedu vypočtu podle absolutních hodnot
roční výroby eloktřinj'" v jaderných elektrárnách, tak doooSjerae k záveru, že v roce 2C0O nahrazuji jaderna elektrárny
spotřebu asi 53 mil.t hnedého uhlí, kterou by se znečistilo
ovzduší až 1,76 „-lil.t 30 2 a celkové exhalace S0 2 z hnědého
uhlí by ac v porovnání s rokc.i 1980 zvýšily v ČSJR o více než
50 >.
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Tabulka č. 6

Náklady na jednotlivé druhy paliv dle velkoobchodních ceníků pro r. 1984

Palivo

energetické
uhlí
energetické
uhlí
energetické
uhlí
/pro TP
Malešice/
topný
olej TM
zemní
Plyn
jaderné
palivo W E R

Výhřevnost
/vyhoření/

Velkoobchodní
cena

cena **'
včetně
omezenosti

GJ/t
GJ/1000 m 3
Míd/t

Kčs/t
Kčs/m3

Kčs/GJ

Kčs/GJ

7,5

73,0

9,68

0,5

14,52

2.

10,05

130,5

12,99

0,5

19,48

3.

11,5

163,8

14,24

0,5

21,36

4.

51,51

0,6

82,41

5.

62,09

0,3

80,72

6.

5,05

1.

39,8
33,5
40 000

2050
2,08

Pořadí
ceny
za GJ

XXX

5,05

O

Poznámka:
x/ a 3 - koeficienty omezení paliva jsou uvažovány podle směrnice 2/83 EMPE
po úpravě platné od 1. 4. 1984
cena včetně omezenosti je stanovena koeficientem /I + a,/ x VC
xx/
xxx/
oena jaderného paliva byla převzata z PO EGP
Pramen: Studie ÚISJP č. 104/85

- 48 Ukazuj o se, že i o..x pod a t a tne vyšších němých investičních nákladech jsou jaderne elektrárny schopny konkuroJ
vat elektrárnami klasickým. : odle výpočtů prováděných v rámci p.:-íprcvy projektu bCP 01 vychází relace úplných vlastních
nákladů na jednotku elektřiny dle údajů tab. 7.
Tabulka č. 7
Úplné vlastní náklady na 1 kWh dodanou z elektráren a na
úrovni elektrizační soustavy /Kčs/kV/h/
1983
1. Elektrizační soustava
celkem (v£.nákladů na
provoz ["'- rozvod)

1990

1995

2000

358 381

445

175

211

429
254

3. Parní verejne elektrárny 273

30b

393

434

4. Vodní elektrárny

210

230

238

257

5. Ponor nákladů v parních
a jaderných elektrárnách (3 : 2)

1,55

1,44

1,49

1,52

2. Jaderné elektrárny

268

Pramen: Projekt oCP 01 z ledna 1984
V součesné f1 jbč vyrábějí naše jaderné elektrái\ny clekt-r
l;inu podstatně levněji ne ä elektrárny na fosilní paliva. Pro
ovlivňování dynamiky rozvoje jací e r ni elektroenergetiky však
zůst?ne dlC'Uhodobyia klíčovým problémem zvládnutí velni náročné investiční výstavby. Jestliže v uplynulé pětiletce bylo
ve výntavbě jaderných elektráren proinvestováno průměrně ročně p..:ibli'ině 5 nld £ Č E , V přísti pětiletce to ::iá být v průměru ročně přen 8 ;.ild ÍÍOD. Výstavba jaderných elektráren je ,OF.nozřejmS ood.iíněiia ještě dalšími invesoiceni do výrobní základny jaderného strojírenství a stavebnictví. V aouJivnu se
investice potřebné pro rozvoj jaderná energetiky budou podí-

- 43 l e t v p ř í š t í pětiletce na investicích clo československého
prunysiu ar. i 15 ;v. 3oz ohledu na tak vy D okou investiční
náročnost rozvoj jaderná energetiky se stale více prosakuje jako štrukturálni inovace nejvyššího řádu a'národohospodářského Vjiznaau. Zásadním a náročným problémem bude trvalá
zajištování
by

nezbytných předpokladů pro racionalizaci výstav-

a provozu jaderná energetiky vyUÍíitíia výsledků vědecko-

technického pokroku. Z provedených analýz vyplývá, ze výstavr
ba československé jaderné energetiky jo stálo nepříznivě ovlivňována radou negativních laktorů subjektivního charakteru
a 5e existují
rýchlejšia

značné rezervy pro j e j í zefektivnění zejména

?r osazováním pokrokových sovětských raetod prípra-

vy a realiz-ice c taveb jaderných elektráren.
Satín nelze uspokojivě vysvětlit a zdůvodnit návrhy vyplývající z predprojek tovj a orojel-fc-vé
slovonsk-rch jaderných elektráren G bloky

přípravy nových čeckoo reaktory WER 1000,

podle kterých přechodí od výstavby bloku s reaktor?/ VVER 440 k
výstavbe bloků o reaktory VVER 1000, kterýn se cnízx měrná
spotřeba kovů asi o 37 % a betonu, a s i o 34 $>•> by aěl-veat k
dalšímu rúriJu němých invectičních nákladu na jednotku výkonu.
Jďaop. u JE ^Qjiíolín na 12 875 Kča/kW proti 11 420 Kcc/kV/ v J'č
Dukovany.
5 * Závšr
Přechod k důcledne intenzívnÍHU typu rozvoje československé ekononi;;y vyžaduje velmi náročnou strukturální přestavbu
energetické základny a výrazné zleňlení úrovně využívání a
zhodnocován:' eiie^géláiilř^h zdi13,1 ň v roprodukčnín procesu. Ukazuje se, se realizace energeticky úsporného typu rozvoje je
značne podainěna rozvojora jaderné energetiky, která je předurčena plnit nezaatupitelriou úloha jak v ob'.: j t i rozšiřování
energetických zdroju, tak i v modernizaci jejich struktury
zvycovánín podílu elektrické energie a otupne eloktrizace
energetické bilance,

*•*"

..' \J

•*

ROdllA;' VÝSTAVBY JADIíin-ÝCTI ELĽKTRÁREIT V CStíR

Ing.

Josef Yotruba - Federální ministerstvo paliv a
energetiky

V "Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoj t ČSSR an lot.?. 1986 - 1930 a výhledu do roku 2000",
schválených .ÍVII. sjezdem KÍJČ, se v čóísti základních směrů
sociálně ekonomické strategie KSO do roku 2000 za oblast
derní ensrgebiky

ja-

uvádí:

"V pali/oenergetická "bilanci zvýšit úlohu jaderná energetiky a •scm.iího plynu. Instalovaný výkon j adernjb h elektráren

/ J Í Í / zvýšit k roku 2000 nejméně na 10 000 Iffi. Řešit

kcnplc:mí využití

tepla z energetických zdrojů včetně jader-

ných elektráren. Vědeckotechnický pokrok zaměřit mimo jiné
na rozvoj jaderná energetiky, zvyšování podílu e l . energie
v celkovo palivoenergetická bilanci ČSSR".
Při koni'.rctisíci hlavních úkclu. hospodárske a sociální
politiky strr.ny v letech 19GS - 1990 se uvádí za oblast rozvoje jaderná energetiky;
"V eloktroenergetico v roce 1990 vyrobit 87 - 90 mld.
kv/h elektřiny, z toho 25 mld. kWh v jaderných elektrárnách
při

Laížení -výroby v pcrnich elektrárnách. Uvést do provozu

zbývající blcky v JE Dukovany a dva bloky v JĽ islochovce. Pokračovat ve výstnvT-3 JE 'ľeaclín s 1000 M
. W bloky a zahájit
investorskou přípravu výstavby dalších dvou jaderných elektráren. Rozvíjet

ccntraliaovaiá zásobování teplen na základě

schválených ú^ejunícii pl-Lců, založené především na kombinovaná výrobe elektrické 3ner_ie a tepla na bázi hn-Šdóho uhlí a
o využitím jalerných zdrojů".
Resort jjvjpij ve ;;oolupráci n resorty PL.ÍIíTS, PiJSP, ÍSKAE,
ČSR a 1-L
. -V óiili zpracovávají

s t á t n í cílový'program 01

"Rozvoj jaderné energetiky do roku 2000" /dále jen SCP 01/,
který bilancuje a shrnuje výše uvedené úkoly do orogranu
rozvoje jaderné energetiky do roku 2005. Bilancovány jsou
úkoly a požadavky na hlavní spolupracující resorty FIAPE,
flvDÍTS, ČSKAE, J'iJEP, MS v 5 SR a MS v SSR, uvedeny jsou i investice z oblasti kompetence KHV, především v souvislosti
s výstavbou JE v nových lokalitách. SGP 01 je členěn na dílčí cílová prograay (DCP):
DCP 01.1 - Výstavba a provoz jaderně energetických zdroiů
(zpracovatel FÍVÍ
DCP 01,2 - Výroba, vývoz, dodr.vka a montáž jaderně energetického technologického zařízení (zpracovatel JľaHTS
a
DCP 01.3 - Výstavba a dodávka stavební části JE (zpracovatel LÍSv ČSR a líSv S3R);
DCP 01,4 - Vědeckotechnický obsah SCP 01 (zpracovatel ČSKAE)
V tomto pojetí projekt SCP 01 představuje národohosppdářské zdůvodnění a bilancování rozvoje jaderné energetiky
do roku 2000 a výhledu do r. 2005 v úrovni vybraných a propo
jených částí resortních návrhů 8. 5LP a dalšího období. Měl
by proto být považován za základní dokument plánující ve
všech podstatných, souvislostech a směrech rozvoj jaderné
energetiky v ČSSR.
Cíle rozvoje jaderné energetiky do roku 2000, zadané
SPK v r. 1984 a obsažené v prvém znění oCP 01, byly následující:

a/ Očekávané výstupy programu
Měrná
jednotka
Inrj tol OVaný výkon
JE k 31.12.
z toho počet bloků
VVER 440
W E R 1000

]M

1980

TWh

Výroba dodávkového
tepla v JE

TJ

4,5
72
7.5LP

Vývoz jaderně energetického zařízení a přístrojů
celkem nld. Kčs
z toho i?IdHTS

1990

1995

20C0

830 2200 4400 7280 10280
2

Vvroba el,energie
v JE

1985

7,89

5

10

10',5 25

12
2

12

41

5S,5

5

550 4400 11380 33750
8.5LP

10,24

9.5LP

13,01

10.5LP

9,84

YáKB
b/ Splnění stanovených hospodářských úkolů /výše instalovaného výkonu, ekonomická výroba el. energie a dodávkového
tepla, vývoj jaderně energetického zaŕízení a přístrojů./.
c/ Vytvoření vědeckotechnických, eventuelně dalších předpokladů pro splnění obdobných hospodářských úkolů po roce 2000.
Součástí dnešního SCP 01 je návrh a zdůvodnění lokalizace dalších jaderných elektráren s bloky W E R 1000 po JE Temelín. Temíny uvádění nových bloků do provozu jsou cílově stanoveny tak, aby k roku 2000 dosáhl instalovaný výkon JE .'.:.
11280M'/av roce 2005 16 280 mi. Z hlediska kapacitního i ternínového byly bilancovány v předchozích pracech na SCP 01 různé varianty rozvoje jaderné energetiky do roku 2000 s cílen
zabezpečit instalovaný výkon JE v cílovém roce ve výši
10 280 I/W, 11 280 ifl¥, 12 280 i.M a 14 280 iáW. Z vyhodnocení

- 53 těchto variant vyplynul konečný návrh na variantu 11 280 iďW
jako základní uplatňovanou ČSSR i při jednáních v RVHP.
nebot jaderná energetika představuje dnes rozvinutý integrovaný program zemí RVHP s dominantním postavenia SSSR.
Rozvoj jaderné energetiky v 6sSR vychází z těchto záaad:
- výběr lokalit a jejich hodnocení v plném rozsahu provádějí
čs. organizace, výsledek zhodnocení je projednáván se SSSR;
- pro výstavbu jsou používány sovětské technické projekty
JE s bloky W 3 R 440 a W E R 1000;
- S3 SR zpracovává a dodává i část prováděcích projektů důležitých objektů. JE;
- výstavba JE probíhá vlastními stavebním, kapacitami (5SSR,
výjimečně jsou používány i stavební kapacity z dovozu;
- převážná část technologického zaiizení včetně reaktoru a
jeho montáže je zajištována výrobními kapacitami čs.strojírenství;
- program rozvoje JE je zajištěn vlastní palivovou surovinou uranem;
- čerstvé palivové články jsou dodávány ze SSSR, vyhox;elé
palivo po určité době skladování je vraceno do SSSR;
- středně a nízko aktivní odpady z provozu JE jsou skladovány na území CSSR;
- spuštění elektrárny a přípravu provozních kádrů zajištuji
Č3. organizace;
- náhradní díly a přípravky pro opravy jsou zajišíovány v kooperaci zemí RVííP.

- 54 2» Celková charakteristika programu rozvoje jaderné energetiky GtíSR v rámci rozvoje československé energetiky,

Rozvoj čs* národního hospodářství vyžaduje úměrný
rozvoj energetické základny i při rozsáhlé racionalizaci ve
spotřebě paliv a energie. Jediným reálným zdrojem energie,
který může významně přispět k pokrytí rostoucích potřeb do
konce 20. století a začátkem 21, století je jaderná energie,
Její zavádění do palivoenergetické bilance (PEE) státu je
spojeno se změnou její struktury.

1980

1985

199O__ 1995

2000

2005.

Tuzemská spotřeba
PEZ v mil.tmp
103,2

106,7

109,5

112,2

115,0

lló,0

Tuzemská spotřeba
elektřiny v Tľ/h
74,6

84,2

95,7

109,9

124,9

141,9

Koeiicient elektriaace PEĽ
0,723

0,789

0,874

0,979

1,036

1,223

22,4

Podíl elektřiny
z jádra na T3
PEZ v %

1,55

3,7

7,3

12,6

16,7

Podíl elektřiny
z jádra na TS
PEZ v milítmp

1,6

3*9

8,0

14,1

19,2 26,0

0,02

0,1
0,1

0,3
0,4

Podíl tepla 2
jádra na TS PEZ
v %
t.j. v mil.tmp

•

0,8
1,1

1,7
2,3

Vysvetlivky: PEZ - prvotní energetické zdroje
PEB - palivoenergetická bilance
T S - tuzeracká spotřeba
Ve struktuře výroby el. energie v ÔSSR se růst podílu
výroby připadající na JE projevuje následovně:
Výroba v TWh

1985

1990

1995

2000 ' 2005

Celkea E3

80,6

87,3

103,9

118,9

135,9

Parní elektrárny
Vodní elektrárny
z toho prečerpávací
Z áv odní e le k t r árny
Jaderné elektrárny

54,1
4,2
0,8

46 ,8
5 ,0

42, 2
7, 2

35,0
8,1

25,8

1 ,1

1,7

10,5
11,8

10 ,5

1, 5
9, 0

25 ,0

45, 5

1985

1950

14,6
67,1

Podíl JE v -/o
Podíl parních
elektráren v -fa

9,1
2,1
6,0

8,5
64,0

90,0

1995

2000

2005

28,6

43,8

53,8

66,2

53,S

40,6

32,2

22,7

Z tabulky je patrný pckles výroby el» energie vklaaických uhelných elektrárnách FLiPE* Prevážna část bloků o jednotkovém výkonu 110 a 200 klťf bude po rekonstrukcích přecházet na teplárenskou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a
dálkovými přivaděči budou zajištovat krytí narůstající spc iřeby centralizovaného tepla. Tin se bude pontupne zvyšovat
oodíl vynucené teplárenské výrob3r elektřiny, který prak tick?/
určuje oblast nininální velikosti výroby fta parních elektrárnách v období let 2000-2005. Při dané celkové výši spotřeby
elektrické energie v OSSB. ô. disponibilních zdrojů je limitována maximální výroba el, energie, která je nutná z JE. Vychází se z celková spotřeby el. energie ve výši 124,9 TV/h.

- 56 Vyšší varianta ngž 11 280 JVuV při značnou omezení výroby
klasických elektráren a náročnosti na kapacitní zajištění
není zdůvodnitelná.
Výrazná zaena ve skladbě zdrojů elektrizační soustavy,
claná stoupajícím, podílen jaderných bloků velkých výkonu, má
svoje důsledky i v požadavcích na přiměřený podíl přečerpacích vodních elektráren. Současně vyvstává problém využívá&í
výroby JE v ne pracovních, dnech, protože zatín nelze z rady
ekonomických i technických důvodů počítat s pravidelnými
odstavováním nebo hlubokým sjížděním jaderných bloků. S postupným převode.-! dalších bloků uhelných elektráren na dodávky
•centralizovaného tepla =< ve i.pojibosti s útlumovým programem
zbývajících kondenzačních bloků se snižuje možnost využívání
techto parních elektráren jako rychlá v/koňovi reservy,
tav. teplá točivé zálohy. ííada provedených v/zkumných prací
a studií chodu elektrizační soustavy dokládá, že uvedena problémy ae vyostruj í již před rokem 2000 a prudce narostou v
dalších letech.
Prakticky zatím jedinou kategorií zdrojů, která je schopna významně řešit a4* znaného a reálného výhledu do roku
2000 vznikající sibaaci, jsou přečerpávací vodní elektrárny
0 týdenním pracovním cyklem s přihlédnutím k jejich pružnému
přizpůsobování oe potrebám i-; S. Vzhledem k nedostatku prostoru
v denním diagramu zatížení pro plné každodenní čerpání /stále
postupující zaplnění nočního provalu elektroteplem a další
zplošťování diagramu zatížení jinými faktory/ jeví se naléhavá potřeba velké přečerpávací elektrárny s týdenní akumulací
již do roku 2000, Dosud provedená výzkumné práce dokládají
pro tento účel optimální lokalitu PVE Křivoklát na Borounce
s výkonem cc?. 10C0 niif a v návaznosti na ni po roce 2000 PVE
1 pel s výkonem cca 600 UiV. Z uvedeného vyplývá, iíc rozsah
výstavby JE a útlum elektráren parních je nutne pro období
po roce 2000 dále upřesňovat. Přitom je třeba akcentovat sku-

- 57 tečnoct, že parní elektrárny tvoří důležitou výkon ovcu a
výrctní reservu v ES ČSSR pro případ výraznějších odchylek
od plánovaného rozvoje /vyplývající například z možnosti ponalejšího tenpa výstavby JE, případného zvýšení celkové
úrovne spotřeby ěl. energie v CSSR a pod./. Obdobnou strategickou reservu je třaba nit k dispozici i v disponibil-r
níiii palivu.
V pzrcvháxri. s očekávaným podílen připadajícím na výrobu.
el. energ.:— z JS ve světě je es. tempo pronikání jaderné
energetiky do bilancí vyäší než svetový průměr. Tomu jsme
se přiblížili j iž v roce 19B5* U nás byl podíl JE z celkové potřeby 14,6 %, ve světě se udává 15 %. V roce 2000 se
očekává ve svotě 40 %, v ČSSR plných 33,8 %, uezi ženěni
RVHP jarae se počte.n; provozovaných bloků WJÍIR 440 zařadili
hned za SSSR, což potvrzuje nezbytnost věnovat provozu :JE
stejnou pozornost jako výstavbě bloků nových* U průmyslově
vyspělých států se dosahuje podstatně vyšší podíl výroby el.
energie z JE než je celosvětový průner. Například Francie z
celkové výroby eli energie dosáhla v roce 1985 $5 %t Belgie
óO fo, 2véd3ko 50 %t V porovnáni se světen je velice progresiv
ně v prograau. výstavby JE v 03SR zahrnuto využívání JE pro
dodávky tepla.

Pro období do roku 2000 a dále do r. 2005 se uvažuje s
uváděním bloků jaderných elektráren s reaktory V7ER 440 a
W E R 1000 do provozu podle přiložené tabulky /č.l/. V" tabulce není zatín zahrnuta jaderná výtopna, i když dnes je zřejmá
její úloha pro uplatnění v ČSSR v některých teplárenských lokalitách po r. 2000.. Zánšr zařazení jadernj^ch výtopen do probránu výstavby jaderných zdrojů v zeních RVil? se blíže upřesňuje reäeníľ.i mnohostranne dohody o spolupráci při vývoji jaderných elektráren s odběren tepla a jaderných výtopen. Rovněž
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RVHP do r. 2000, III. prioritního směru je zřejmé, že do
r. 2000 budou vyvinuty a použity pro výstavbu v zemích RVHP
další druhy jaderných reaktorů.
Urychler_ý program výstavby jaderných elektráren má
podstatný vliv i na celkovou koncepci využití jaderných výtopen. Vzhledem k tomu, že urychlením výstavby jaderných
elektráren až na výkon 16 280 MW k roku 2005 se prakticky
v 11. 5-CiP pokryjí velké es. teplárenská lokality jadernými
elektrárnami s odběrem tepla, G využitím JV typu AST 500 se
uvažuje pouze jako s alternativním řešením zásobování teplem pro případ, že by se JE v teplárenské lokalitě nerealizovaly.
Po roce 2005 se v čs. podmínkách jeví potřeba nasazení
jaderných výtopen o výkonu 100-200 MvVW .Problematika jaderných výtopen menších než 300 L5V
je řešena v rámci Ill.priov
řitního směru KPVTP. Vzhledem k uvedenému by využití JV typu
AST 500 a zahájení výstavby JV o výkonu menším než 300 ivr/7,
přicházelo v úvahu až v 11. 5LP.
Jaké jsou rozhodující národohospodářské přínosy z realizace takto koncipovaného programu výstavby JE v ČSSR ?
a/ Základním přínosem programu SCíP 01 je zajištění téměř
100 fo přírůstku ve výrobě el. energie v dalších letech
jadernými elektrárnami včetně převzetí výroby el. energie
o snižované hodnoty na elektrárnách parních. V roce 1990
jsou JE schopny vyrobit maximálně 25 TWh, v roce 1995 se
předpokládá vzrast na 45,5 TWh a v roce 2000 na 64,0 TWh,
což je již pře Ľ 50 # veškerá výroby elektřiny v ES ČSSR.
Založením 18-ti měsíčního kroku cezi uváděním do provozu
1,, 2. a 3. bloku JL Te/ielín lze dosáhnout v roce 1995
8 280 l&í inut., což je o 1000 Mv? více oproti původnímu
zadání. Ve zbývajícím období 1995 - 2000 by dodržení kro-
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2 bloků v nové lokalite měl býfc doplněn instalovaný v/Icon
na 11 280 KvV jako základní podmínka pro výrobu 64,0 TWh
el, energie v JE.
!:•/' Využitím jaderných elektráren pro výrobu dodávkového tepla
a tím i zlepšení termická účinnosti výrobního cyklu je možno
nahradit v bilanci prvotních zírojů fosilní paliva v rozsahu
348,1 tis. tup v 8. 5LP e postupným nárůstem až na 6619 tis.
tup v 11« 5-ÍJP /tab,^,2/, f£ tofílu výroba dodávkového tepla z
JE se v koncových letech pětiletek předpokládá 3150 TJ v roce
1990 a 68000 TJ v roce 2005 (tab.5.3/.
c/ Rozvoj jaderná energetiky vytváří příznivé podmínky v ekologické oblasti ve srovnání s výrobou elektřiny a tepla v uhelných elektrárnách při stále zhoršující se kvalitě spalované*,
ho uhlí. Při úvaze, že podíl výroby el. energie a tepla v tepelných zdrojích A T E by byl ve výhledu po roce 1930 zajišíován pouze fosilními palivy, odpovídalo by množství emisí 30p
/v tis.t/r/ hodnotám ad a/ v dále uvedené tabulce, -"asazením
jaderných zdrojů podle 00? 01 se tyto emise sníží na hodnotu
ad b/ /bez dalších opatření na snížení emisí - odsiřování
spalin ^racionalizace spotřeby/.

a/
b/

1980

1985

1990

1995

2000

2005

1817
1673

2167
2013

2450
1700

2631
1266

3069
1050

3624
774

Jaderná energetika bude přispívat k plnění závazků přijatých
ČSSR na anízení emisí S 0 2 v letech 1993 - 1995 o 30% proti
roku- 1980.
Ze splněni uvedeného programu výstavby JE v GQdR do
r. 2000 a dosažení plánovaných cílů byly bilancován i investiční nároky.
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jaderně energetických kapacit v rozsahu 44 aid Kčs v 8.5LP,
53 mld Kčs v 9. 5LP a 66 mld, Kčs v 10* 5LP. Uvedené částky
v jednotlivých 5LP převyšují značně hranici ekonomická reality 35 - 40 aid, Kčs, která byla odvozena vědeckovýzkumnou
základnou jako kapacitaě realizovatelná v oblasti rozvoje jaderně energetického komplexu v ČSSR. Vycházelo oe přitom z
hodnoty cca 13 % podílu investic jaderné energetiky na investicích do čs. průmyslu především proto, aby nedošlo k
onezení dalších odvetví. Toto vyjádření však nelze považovat za dostatečně objektivní, nebot např. investiční náklady
na JE Paks v MLR v minulé 5LP představovaly 12-14 % všech
investičních nákladů ženě, Údaje však dokazují, že k určitému přerozdělení jak projekčních, tak i dodavatelských kapacit
ve prospěch jaderné energetiky dojít musí.
Pro vyjádření efektivnosti vynaložených prostředků bylo
VtJPEKem provedeno hypotetická porovnání čtyř alternativ zabezpečení přírůstků dodávek el. energie v ČSSR v období let 19S5 2000* Skutečný rozvoj soustavy se bude prolínat alternativou
1, 2 a 4 s převahou alternativy l t t.j. varianty podle b'CP 01.
Alternativy nutno brát jen pro ilustraci jejich vzájeraných
ekonomických efektů, nikoliv jako náměty skutečného řešení
dalšího rozvoje energetiky*
1. alternativa podle SOP 01
/jaderná/:
je charakterizována t i n , že veškeré přírůstky v dodávkách e l .
energie do r . 2000 jsou realizovány
provozem jaderných elektráren;
2. alternativa
/klasická, uhelná/:

je charakterizována tin, že veškeré přírůstky v dodávkách el.energie
do r.2000 jsou realizovány provozen
nových klasických elektráren spálu-
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byla stanovena odvozením od černého uhlí z Polska;
3. alternativa
/klaoická plynová/:

4. alternativa
/dovozní/:

je charakterizována txrn, že veškeré přírůstky v dodávkách el.energie do r.2000 jsou realizovány
provozem nových klasických elektráren opalujících zeraní plyn dovážený ze SSSR;
je charakterizována tin, že veškeré přírůstky v dodávkách el.energie do r.2000 jsou realizovány dovozem el.energie ze

Varianty byly zvoleny s ohledem na doc-tuphoat cenových
podkladů. Alternativy byly porovnány podle úplných vlastních
nákladů (vč.cdcíření) na dodávku 1 iffiřh v cenách r, 1985 (palivo, odpisy ý -jazdy ostatní, rozvod elektřiny a řízení ES/. líebylo nozno použít kritérií porovnávacích nákladů, které respektují výši propočtových nákladů včetně vyvolaných investic,
provozních nákladů a zejména trvání doby realizace výstavby.
Porovnání potvrdilo, ae alternativa podle SCP 01, t.j.
rozvoj jaderná energetiky, jo v podmínkách CS3R výrazně nejlevnější:
1 . varianta - •• 3 2 8Kčs/Wh
2 , varianta - 605 Kčs/ilvVh

rianta 3.
4 . varianta -

9S1 Kčs/iMh
488 Kče/Lív/h

Základní ekonomický charakter jaderných elektráren, • t.j .
vyšší marné investiční náklady na instalovaný výkon c nižšími
výrobními náklady el. energie v porovnání s elektrárnami na
fosilní palivo, určují i ekonomická změny v celém energetickém
hospodářství.
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G I . energie v CSuIÍ. uá určující vliv na vývoj prognóz ováných
úplných vlastních nákladů dodávaná elektřiny (IÍVií), který
vychází z v ý šimraných prací a předpokládaných rozvojových
trendů dílčích- konponent.
Pro pře.lilednost jsou v následující tabulce uvedeny
pouze náklad?' ve zdrojích. V uS ČSSR jsou dale promítnuty
všechny nákladové položky související s provozen elektrizační soustavy a s rozvode :i elektřiny.
UVIT KčsA^Vh

1985

1990

1995

2000

ES GSSR
PE
VE /včetně j?Viii/
PVi
nakup ze Zti a dovoz
JE x

351
273
194
364

381
306
230

429
393
238

44 ;>

336
264

352
268

285

354
331

174

211

434
257

;: bez investorské režie, s palivovýni náklady podle nákupní
csny čerstvého paliva v SSSR.
V roce 1985 nízké r.iéxné náklady výroby ol.. energie v JE,
kde převažoval vliv levné energie z V- I> buclou nepříznivě
ovlivňovány uvedeníra do provozu a.provozem dalších jaderných
elektráren zejnéna růateri nákladů na odpisy. Trvalé řešení
této problematiky, t.j. snižování rozpočtových nákladů na JE,
je obsahem usnesení předsednictva vlády ČS,.jR č. 216/85.
4. ^okji_l_^z^c^ja^v^cja_^JE^ JD_O_ JJ^^.ei^e_lín
V 2iávaznceti na rozvoj jaderná energetiky v SSSR je v
SCP 01 založena výstavba JE v 6SSR na bázi sovětských typů
reaktorů VVER 440 a FvER 1000. Pokud by v prognózovanéra období došlo ke zněné jednotkového výkonu /např. VYER 1000 na
VVER 1500 aood. /nebo budou k dispozici jiné druhy reaktorů
/vysokoteplotní, rychlé/, lze předpokládat jejich využití

- 63 pro výrobu el. energie v rámci uvedených sumárních výkonů.
t:
ITa z-ikladě uanoaení vlády 2sdR c. 138/83 k Zákl,:dním směrům
hospodářského a sociálního roavo;je Č3SR do roku 1335" "byla
lokalizace dalších JE návrhovém a s přednostním přihlédnutím
k mos.'iosti využít jejich výkonu k zásobování teolem a tím
jednak snížit nároky no použití ušlechtilých paliv a dále
zlepšit ekologii, lokalizace tyla zaměřena do oblasti východního Slovenska s aglomeracemi Košice a Prešov, clo oblasti východních Cech G aglomeracemi Hr-sdec Králová r. Pardubice a do
oblasti severní xioravy, %a základě rozsáhlých .-.průzkumných prací na severní ľiorava byla jeko jediná vhodná lokalita pro JE
s bloky W E R 1000 vyhodnocena lokalita Blahutovice. Pro koordinaci vyvolaných a doprovodných investic byly pod vedením
místopředsedů IQV ve \sech uvedených krajích ustaveny komise
se zastoupenín centrálních i oblastních orgánů.
4.1
JE Kecerovce je v řadě materiálů, provádějících porovnání
lokalit, vyhodnocena jako JE s nejvyššími národohospodárskymi
přínosy, zejména díky vytesnení dovozových paliv /černého "T"
unií a zemního plynu/.
Závažným problémem výstavby táto JE je nutnost dořešit
problematiku napojení JE na komunikační systém, zejména v návaznosti na časové sladění výstavby vlečky s potřebami výstavby samotné JE.
Zahájení realizace JE Kecerovce spadá do období ukončování
výstavby JE iviochovce 4 3: 4;;-0 LílV, což by umožnilo plynulý přechod stavebních kapacit /Váho s tav, Hydrostav/ z iíochovců do Kecerovců bez vytváření nového stavebního proudu včetně vybavení
potřebnými stavebními mechanismy,tízernníkapacita lokality je
4 x 1000 iivV, ze kterých se doporučuje v první etapě realizovat
pouze 2 z 1000 ISV se zachováním reservy pro obnovu výkonu po
dožití.

- 64 4.2 Lokalite Opatovice, aglomerace ^radec Králová - ParduJE Opatovice je uníctěna clo blíiskosti hradecko-pardubicke průmyslové aglomerace, Vhodnost terénu a blízkost
dvou velkých, .:iěst /Hradec Králové a Pardubice/ dávají předpoklad nejnižší investiční náročnosti této JE i jí vyvolaných a souvise jících investic. Rovněž vysokri je úroveň připravenosti tito JE.
Mezi negativa patří, že se jedná o oblast, kde je k
dispozici značný tepelný výkon, který lze získat přestavbou
elektrárny Chvaletice na dodávku tepla spolu s parní elektrárnou Opatovice s relativně zajištěnou dopravou paliva ze
3:iD po Labské cesto. 'To uuiiožnuje časový posun výgtavby této
J"jj do období po roce 2000, Z dosavadních prací však vyplývá,
že pro zajistení energetických potřeb této oblasti výstavba
JE v této oblasti je v období 2005 - 2010 nezbytná, ťfzenní
kapacita lokality je 4 r, 1000 í,í<7, podobně jako pro JĚ Kecerovce / je doporučována realizace pouze 2 x 1000 E/.
4 • 3 Lj3 k al it a .^.l^utov^c^ jac.^ ^!_e_v_srní_ jaoray_e
'Příprava lokality na severní Moravě byla zahájena již
v ó. PLP. Velni složitá oeisr.iologick5 podmínky, záj;ny obrany
státu a jiná zájmy neumožnily v táto oblasti nalézt vnodnější
lokalitu blíže Ostravy než jcou současná Blchutovice. Ha zár
klade souboru dlouhodobých seizmologických, geologických a
geodetických rasvorxi p.odepsaných sovětskou stranou pro tuto
lokalitu v roce 19532 lze předpokládat,že závěry čs.-sovětské
expertizy, plánované na závěr II. pololetí 1986, budou shodné se závěry čs. expertizy, uskutečněné v květnu 198S, která
realizovatelnost táto lokrlity potvrdila.
Výsledky geologického průzkunu staveniště předběžně
ukazují, že bude nutno pŕirjtouoit k náročnějšímu způsobu za-r
kládání hlavního výrobního bloku, což vedle zvýšených rozooč-

- 55 tových. nákladů, vyvolá zejména prodloužení výstavby o cca
1 rok. Vysok/ energetický deficit této pro CSSR vysoce významné průmyslové oblasti, zejména pak deficit tepelného
výkonu jako náhrada za přestárlé klasické zdroje a zajištění potřebného narůst u potřeb tfcepla, dává předpoklad maximálního využití táto JĽ, které ve s/ém důsledku vyvažuje
vyšší investiční náročnost jak samotné JE, tak i vyvolaných
o souvisejících investic. Uzemní vlastnosti lokality umožnují instalaci 4 bloků v jednom proudu se zachováním nezbytné
uzeiiiní rezervy pro další rozšíření po dožití.
Závažným problémem výstavby JE Blaiiutovice je investiční i časová náročnost výstavby víceúčelového vodního díla
Teplice nad
Bečvou. Pro zabezpečení včasná dodávky technologické vody pro JE budou nutná mimořádná opatření zainteresovaných orgánů při zajistování této stavby.
Rozbory provedené výzkumnými a projekčními organizacemi
ukázaly a na základě projednáni v komisích ustavených při
K5V, kde se prací zúčastňují odborníci ze širšího okruhu problematiky, byla přisouzena priorita výstavby na lokalitě
Kecerovce. Přitom byly vzaty v úvahu především ekonomické
přednosti dodávek tepla košicko-prešovské aglomeraci s vytěsněním značného množství ušlechtilých paliv z dovozu ze SSSR
/plyn a černé "T" uhlí/. Pořadí další výstavby bloků W E R
1000 v ČSR bude určeno až po provedení čs.-sovětské expertizy v závěru r. 1986.
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Tabulka č

Varianta uvádění bloků JE do provozu
Ilázev JE,JE0T

KN
II-VIII
mid.Xča

?oř.
čís.
bloku

Typ a výkon
Tornín uved*
reaktoru turbiny do zkuš.prov^
W E R 440 2x220

l.V-1 J.Bo- 5,0
hunice

1.
2.

2.V-2 J.Bo- 10,5
o ! hunice

1.
2.

I?

f?

ti

i:

1.
2.

?7

n

i;

(i

•o
rj

;

O

:

CLi

! 3. Dukovany 21,3

4.Mochovce

28,3

a
••>* J

: | 5 . Temelín

52,0

^j

jo

i:

ti
t?

Í7

ii

t)

TI

II

II

(i

K

í!

YVBR 1000 1x1000
i;

SI
II

4.
Kecerovce 28,0

•

Lokality
CSR var.
OJ
Opatovice
o
nebo
r, ! Blahutovice
>u

3.
4*
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

ii

1.
2.

1.
2.
1.
2.
3.
4.

i;

tt

ft

i;

ti
ii

tj

ti

ii

ti

i?
tt
ti

3/79
6/80
10/84
9/85
3/&5
3/86
12/85
7/87
10/89
10/90
6/91
3/92
li/92
5/94
11/95
2/97
10/98
2/2000

2 /Ol
.8/02
3/03
9/04
12/05
12/06

~ 67 Tabulka č. 2
Výroba dodávkového tepla z JE v jednotlivých pětiletkách
7.5LP
Výroba dodávkové- 1,3
ho teola v JE
v PJ
Ušetřené palivo
44,7
v tiG.tnp

&.5LP

9.5LP

10.5LI?

11.5LP

10,2

36,2

96,5

194,0

348,1

1235,5

3293,5

S6l9,O

Tabulka c. 3
Výroba dodávkového tepla z JE v koncových letech jednotlivých 5LP

Výroba dodavkového teola
z JE v TJ'
Ztráta ve výrobě el.energie v JE v TWh

1980

1985

1990

1995

2000

2005

72

709

3150

12500

31500

68000

0,9

1,7

3,3

0,2

- 68 MATERIÁLOVÍ PR03LEIIATIKA LEHKOVODHÍCH TLAKOVÝCH JADERNÝCH
ELEKTRÁRfclí'
Prof. Ing. Jo.roolav Koutcký, D r S c , člen lcorccToridGj.it ČSAV ,
Ústav jaderného výsku: :u, Řež
Z následujícího statistického rozboru intenzity poruch hlavních komponent blok Ľ. 440 LW je patrná vysoké spolehlivost tohoto za_ízení.

L

j k a JL

'(

_

K o: .ví one r, t a

i n t e n z i t n poruch
(za 1 hodinu)

reaktor
p ar ogeno r ŕ. tor
sycté.•'. regulace a ochrany
hlavní cirkulační čerpadlo
turbiny

1,6 • 2,1.10"°
8,2.10
o,2.10
2,6,10
8,0.10"°

.

Jako hlavní příčiiiy poruch ::iechanických dílů bylj ;e
ntc.tistickáho aouboru za období 1977 - 1979 zjištěny n^.cledujicí príčiny poruch:
1. poruchy vzniklé Vndccii avarů
- d2. poruchy v důsledku skrytých vad
."iateri-.lt
- d

32 %
28'jŽ *

Materi4lovd charakteri&tika koaponent, nchopnont konstrukčních .".pteri^.lů odolávat nejen :eche.nické::u na'.nh".ní,
íle i d-^lší.. npecifický:: vlivů::, provozního prostředí jsou
význn.uiý":-. faktore;: spolehlivonti, životnosti a bezpečnonti
jndernč energetických zařízení.
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1. Oceli na tlakové nádoby reaktorů.
Tlakové nádoba je nejdůležitější komponentou jadoriiého reaktora; je zdroje, jaderná tepelné energie,
je namáhána vysokými tlaky (i z? zvýšených teplot) a
ri
vystaven?, vlivu radiačního účinku. adi''.ce má vliv ne.
zr.klc.dni echanickě vlastnosti a zej. .éna zvyšuje náchylnost ke křehkému porušení 4 'lento účinek musí být
respektován především .při provozních tc slotách tlakových nádob nižších než 150 G. Při těchto relativně nízkých teplot.xh jsou .'.řížkové poruchy vytvořené účinke::
neutronového zúrení ľiálo pohyblivé s. nedochází k jejitíi
uzdravení běhoi". provozu. Stupeň radiačních z::;ěn ncs.:í
ani zs dobu dvaceti let (uvažovanou jako n in i: 1 \ lni dobu
životnonti reaktoru) vést k ohrožení provozní bezpečnosti. Běhe.:. provozu tlakové nádoby reaktorů oe vlive:.: záření ne..:ění jeno:: funkční vlastnosti, ale ocel ce at'.ví
radioaktivní, což znemožňuje opravy, znesnadňujc periodické kontroly stavu nádoby apod. Nositele.: unělé radioaktivity, indukované za provozu, j sou ty pHsady v oceli,
které ae jadernými reakcemi premení v radioizotopy? obzvláště nežádoucí jsou takové, které cc st^.vnjí zdroji
pronikavého záření / a mají dlouhý poločas rozpadu. V
prostých a nízkolegovanych ocelích jsou nositeli radioaktivity železo a mang?n c relativně krátk/mi poločasy
a kobalt a poločasem rozpadučblším než 5 let; proto je
jeho obsah v oceli li:-.i t ován maximálně na 0,02 %t (Výše
přípustného obsahu Co noní. Ve všech státech předepsána
stejná).
Vznik křehkých lomů představuje vážný problém již
ve výrobním, cyklu. (Jde o tepelné zpracování rozměrných

- 70 tluctostěnných dílů v závodě a celé nádoby na staveništi)
K dosažení výrobní jistoty bez vzniku křehkých lomů ve výrobní:.! cyklu jo třeba klást důraz n?. vysokou houževnatost
..ateriáiu a minimální mnoantví vnitřnjb h vad. Porušení tlakové nádoby za provozu křehkým lome..: by znamenalo katastrofální havárii. Proto při vývoji oceli na tlakovou nádobu
jo nutno věnovat maximální úailí spolehlivému zajištění
odolnosti proti porušení rychlý:.: be z deformační:.: lom-em při
nízkém napětí a hodnocení provádě' :ejen obvyklý:.:i klasickými, ale především progresivními metodami lomové mechaniky.
Tlakové nádoby aají ve všech případech tlucte otěny
(ve válcové části okolo 200 :m: a v místech přírub okolo
600 mm) a joou avařeny z několika dílů. Proto se na tyto
materiály kladou mimořádné požadavky jak z hlediska prošlechtitelnosti, tak z hlediska svařitelnooti. Oceli musí
být vhodné pro všechny druhy tavného srařovřlní ve velkých
tloušťkách, zejména pro elektrostruskové svařování; to
odůvodňuje tendenci k :linimálnímu legoviní z? c flau nižší
meze skluzu a značná tlouštky stěny nádoby. Při výrobě tlakové nádoby se znatelně mění vlastnosti základního materiálu 3 údaji o vlastnostech materi'.lu zjištováných na vzorcích vo výchozím atavu. Je proto důležité vybrat materiál co
nejméně citlivý na výrobní iroces a s nejnižší úrovní technologických pnutí.
Všechny tyto požadavky favorizují použití nízkolegovaných ocelí báze: CrNiMo; liíníTiMo; CrMo; poipř. GrMoV.
Stejně vysoké požadavky jako na základní materiál se
kladou i na vlastnosti svarového s;ojo. Kromě volby optim'lni technologie je nutno studovat i strukturní stabilitu
základního materiálu při opakujících se cyklech žíhání během procesu svařovaní dílů tlakových nádob. U ocelí, Ogo-

- 71 váných napr* nolybdcnon, dochází běhen žíhacích cyklů
k redistribute i legovacích prvků, k modifikaci karbidických fázi a ke zuěně výchozí houževnatosti.
Požadavky kladené na

oceli pro stavbu tlakových ná-

dob j G luoi/.no shrnout taxto:
a/Dostatečná pevnost za provozní teploty.
b/ Odolnost proti vzniku křehkého porušení
c/ Potřebná prošlechtitelnosti aby se dosáhlo požadované pevnoati v tlustých stěnách tlakových nádob
d/ Dobrá úroveň svaritelnosti
e/ Vyhovující odolnost proti radiacnínu poškození.
Používane, resp. vyvíjené oceli pro raaktorové tlakové nádoby je nožné rozdělit do tří základních skupin:
- Oceli I* generace - jsou charakterizovány oceleni
typu ASTM A 212 B a GOST 22 K (s ;::czí Isluau kole.i
250 MPa) s .'.lodifiknccr-ii v jednotlivý©h zeních* Na•••?»
v 5S8R - ČSN 130309, ve Velké Británii - En 2,
apod* Jsou to oceli typu C—Lín, s většin nebo nenší;:i obsahen dalších prvku* většinou nečistot* Další
ocelí ( o nozi kluzu nad'350 MPa) a dosud nejvíce
používanou je ocel ASTM A 302 B (nověji ve stavu
zualochtěnén označována ASTM A 533 B ) . V NSR je
používána pod označení:! 221IiI>.íoCr37. Jsou to ooeli
typu G-Í.ín-Mo, event* C-fiíii-Ho-Hi.
- Oceli I I * generace - juou charakterizovány zv
:.:ezí kluzu (nad 500 MPa). tlají konplikovanojší ::ilkrootrukturu a tepelně se zpracovávají zušlechťování: 1. Hlavníni p ř e d s t a v i t e l i jsou oceli GOST 12Ch2MFA
(rcs>. 2OCh2MPA a 25Ch2MFA), t j . typu Cr-Mo-*V, díle
ASTMA 542 (ty^u Cr-I,:o) a A 543 (typu Ni-Cr-Ho).

- 72 i.Oceli III. generic o - j con dosud ve vývoji s úvahou perspektivního použití. Jsou io oceli s vysokou nezí kluzu (až
nad 1 G..?n), převážně z kategorie r.iartenziticky 3t dmoucích,
napr* typu 12 Cr- 5 I-íi - 3 Cu nebo 9 Cr - 4 Hi apod.
1.1. Oceli na RTN voroněžského typu
RTN je sv^ř&na z kovaných prstenců a nízkolegované oceli,
popř* a vnitřní antikorozní vrstvou.
Tabulka 2 - Chemické složení a základní vlastnosti nízkolego^ocelí pro tlakoté nádoby tlakovod.reaktorů
Obsah prvků (hmot. /•)

Ocel.

označ, c
A-302

-,T

c

.

~

Q

:.:ax.
0,25
A-508 :i?.x.
0,22
A-533 B:.iax.
0,25

1,15
1,50
0,50
0,90
1,15
1*50

0,15
0,30
0,20
0,35
0,15
0,30

:.-.nx.
r.as.
0,035 0,040
:ue.x.
::az.
0,035 0,035
naz.
nax.
0,035 0,040

A-533 G.-iax.
0,25
A-542 .laz.
0,15
A-543 "R3;.
0,23
15Chj-fl?A :\txx,
0,18

1,15
1,50
0,90
0,10
0,40

0,15
0,30
0,15
0,30
0,20
0,35
0,20
0,35

.v.ax.
0,035
:.:as.
0,035
:.:a:c.
0,020
:;a:.:.
0,020

0,30
0,60

:.KX.
0,040
-.:a:-:.
0,035
::iaz.
0,020
..:ax.
0,020

Mech.vlast,

,T. 'T,
-

-

0,25 0,50
0,45 0,90
0 > 4 0

1,00

v

0,45
0,60
0,55
0,70

6 é
350 600
350 600

0 } 4 0

0,60

0,40
0,70
2,5
1,50
2,00
2,20
2,50

0,45
400 650
0,30
0,90
550 750
1,10
3,0 0,45 0,03 600 300
4,0
0,60
::as. 0,60 0,25 560 750
0,30 0,80 0,30

Z legovaných ocelí uvedených v tab. 2 při v/robě tlakových nŕ.dob v těchto reaktorech se uplatňuje ocel 15Ch2iiPA.
Ocel je třeba kontrolovat ns obsah As r. Sb^jc,jich koncentrace

nosní přesahovat 0,015 ,J; oba orvky zvyšuji křehkost,
usazují GC ve- vycozcnin.ich. a mohou tam být příčinou vzniku
trhlin, Ocel se odleví ve vakuu, iři svařováni s-e přodehřívi na 33O°G P, ;O svarovr.nl popouští na 640 až 6S0 °C. (Po
clektrestruskovém svaření musí následovat kalení a p opouštění - teplota předehřevu Je stejná), J?í obloukové.;; svěřovaní so snižuje obseli chrómu, obsahy ostatních prvků se
nemění. U této oceli jsou definovány pro tzv. zušlcchtěný
stav (kalení do oleje a popouštění na ó?0 aa 680 C) tyto
z::.klr.dní ::echanické hodnoty při teplotě 350 °C: R r ,. Ä#45O MPa;
2
R SA á i40 ivIPa;; ě gg PS14
PS14 U
U UU22ÍÍ**8800 J
J c .c: , ):. " , ) '
L.2

Provozní spolehlivost a životnost RTK*

Reaktorové tlakové nádoby jsou z hlediska spolehli vocti srovnávány s konvenčními tlakový-ii nádobami. Za více
než 25 lot zkušeností s jejich provoze;- lze učinit tyto závery:
a/ radioaktivní záření způsobuje postupnou degradaci ;:ocha*
nických vlastností tlakové nádoby a rrá význa:iný vliv na
j e j í životnost; problé;: vyžaduje dalšího intenzivního
zkourruii;
b/ na:aáliání teplotními cykly stejně jako teplota pracovního
:iodia jsou v porovnání s původníma předpoklady "lenšíj
c/ vliv chemických účinků chladivá je znám;
d/ kvalit n icriodických kontrol se zdokonalila;
o/ vznik a rozvoj trhlin je detekovcítelný akucticko-e..isními
mctoda-.ii.
10

Současné RTIT by extrapolov ,ně ; lohly d.oužit řádově
až 10 lot. RTU jsou asi o jeden řád méně poruchové

•- 74ve srovnaní a nejaderný::ii* Totální jiranlaiutí, nebo roztržení RTN je sice teoreticky r.iožné, ale ,.:álo pravděpodobné.
Problé:.: poškozování r.ateriálu za provozu en soustřeďuje na poznání kritické délky trhliny, která by způsobila
havárii velkého rosaahu tlakové nádoby reaktoru.
U tlakových nádob reaktorů dochází í:o z::iěnár.: kritická délky trhliny z těchto důvodů:
- Existuje konolerní stárnutí vyvolané cyklickou únavou
a tečení:;, k t ord snižuje kritickou d|ll-u trhliny proti
'•> sto/cický::: zkouška..:. Jde tedy o faktor času a počtu zaěn
:ia::iáh''ní.
- Kritická délka trhliny jo závislá na globální situaci
celého telesa včetně akumulované energie \ systenu, na silovér.i toku tělesea a schopností přenášet tento složitý
silový tok do ..list méně exponovaných a trhlinou nezasažených. Relaxační procesy ;:ohou být uvažovány v iczitivní::i i negativní:: s::yslu wcetně redistrituce nakroGkopických napětí prvního druhu.
- Při havarijních, stavech ;iůžo docházet k teplotní::: rázčri,
které ľ.iohbu vyvolat dynamické lokální napětí.
U reálných těles tlakových nádob při to -lotách, které
exiotují v reaktoru W E R , není tvorba únavových trhlin
prakóický dotčena creepe..:. Creepové křehnutí je nepodstatné, i když vrubový Účinek defektu je velký. Převažuje nízkocyklová únava n bude pro poškozování rozhodující.
Stárnutí radiační.. . efekte:.! r.:á jiný charakter. Je
objo:.iově rozsáhlé a likviduje bariéry proti růstu únavové
trhliny; snižuje so kritická délka trhliny a vzestup ;:iezo
leluzu ne:-:ůac celkové poškození podstatně ovlivnit. Kritický rozněr cyklické plastické zóny sice klesá růote_:

- 75 noze kluzu, ale rychleji klesá velikost kritické délky
trhliny, což vede ke snížení počtu cyklů životnosti konstrukce. Proto zůstává základní:.! požadevke::: onozit efekt
radiačního poškození na . :ini::u;.: výběre..: nateriálů, jeho
čistotou i konstrukcí reaktoru, Uvedený procos jo řjchenaticky znázorněn na obr* 1.
Křivka a
představuje lokalizovaný rozvoj trhliny,
tj. proces, který so odehrává ne čele trhliny.
Křivka ]) usuzuje radiační stárnutí včetně ko::: olezení ho stárnutí vlive.: dofomačních procesů v provozu.
V souboru potenciálních trhlin v reaktorové nádobě je
velni závažný v vskyt podnávarových trhlin, vznikajících
i-iezi výstelkou z austenitické oceli a záklp.dní:.i ::iatejfiKle;i
KTN a feritické oceli* Tyto trhliny jsou provázené rozvojen
vysokých stavů pnutí na rozhraní obou natoriálů a koi'oncr.
v základními ..ic.
Kozvoj těchto trhlin nůše vest k poškození výstelky,
ti:.: nastává ne bez cčí silnějšího navodíkování základní feritické oceli r. degradace jejich plastických vlastností.
Vznikají táž podmínky pro superpozici korozních procesů na
nociianické, uplatňující se pri rozvoji defektů: korozní
únava, korozní praskání.
V praxi je tedy nutné uvažovat 3 příto/inosti defektů
různé velikosti. v přípndě jejich kritické velikosti nůž e
dojít k rychlenu rozvoji defektů do lo:.iu bez nakroplastické
defornace v jeho okolí - k náhlenu křehkému lonu. Velikost
kriti-iíé trhliny je určována netodani lincárněelactické
n^chaniky (LBLM) a zaviní na napětí, tvaru trhliny, houževnatosti, atd.
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Degradace vln ctnost í ^TIT za provozu

Hejzr.vaiínějaíi.ii degradační: ii procesy probíhajícími
v ííTN zn provozu jaou radiační zkřehnutí, dofor::;ační stárnutí, teplotní stárnutí, r.ialocyklické poškození a vodíkové
zk.cehnutí.
Vliv provozních podnínek na bezpečnost R'Tlí nejlépe
charakterizuje posun přechodové to>loty A t r
vyvcla\ý
jednotlivými vlivy flj
A t <p - posun vyvolaný radiační::i zkřehnutí;.i
^ t„ - posun vyvolaný .lalocyklický:: poakozenín
At
- posun vyvolanjŕ teplotní:.; stárnutí:.!.
Kro..ie toho 3ťibilitu oceli a jejích vlastiiostí charakteiizují:
At_
^ t,

- posun vyvolaný popouštěcí k.žchkostx (iaitovaný nejlépe režine::: stupňovitého ochlazení podle Low-e)
- posun vyvolaný ochlazování::! v peci po zakalení.
15Ch2MPA
? Z w + 33o C
-ATS + 48 1

+ 40°C
+ 33 G

20°0

+ 20°C

o

+ >°C

0

+ 5°C

(io'"h na t = 35O°C
At^

15Ch?TFA

A

533^Q

+ 100°C -nxři.
+ 100 C tabulk.

+ 10°C

e:cperi:.:ent á l n í údaje

- 77 Současné působení neutronového z-v.cní .°. vodíku, který
vznikl při korozi základního materiálu RTII v případe porušení nerezová výstelky, vede k superpozici vodíkového a radiačního z k _'chnutí a vzhlede:.: k svým významný"; degrndačním dohadů;" je intenzivně ctudovúi v současné době.
?ro provozní bezpečnost e, -íivotnoot ríTlí nn. zo všech
zněn mechanických vlastností vliver.i rodince největší význam
rodiační zkřehnutí.
Jp.k potvrdily i oxperinent.^.lní výsledky, radiační
zkřehnutí zŕvisí pä»odev|£ri na:
*
-

cheiiiickéV-i slovení oceli
te >lotě ozařov.-íní
neutronové fluonci
výchozím otavu oceli (;:.ik:,ostruktuře, hodnot rich pevnosti

atd.)
- obsah nečistot (Cu, ?, atd.)
Velikost radiačního zkřehnutí v závislosti na noutronovó fluonci lze vyj-'.dŕit vztahea:

A T,r = A . ( <px 1CT 2 2 ) 1 / 3

/°G/

(1)

A - je ".latcri'ílov-í konstanta ( koeficient radiačního zkfchautí) a z-'.visí na ictcri^lu a radiační teplotě (;:i
C ).
x' i atejné neutronové rluenci a téže oceli doch:ízí k vyššínu
r •áiočnírau poškození u oceli ozářené při nižší teplotě. Celou
řadou, pr^cí bylo prokr\zrino, äe oceli s jemozrnnou :.iikrostruktu.rou nají zvýšenou odolnost proti radiačnímu ioškození.

|8
"Příznivý vliv r.cnší velikosti zrna na radiační poškození oceli se projevil při ozařovaoí teplotě pod 250 G.
Kole.:: 290 c tento vliv Již vsak není regiatrov'.n. U zušlechtěná oceli _.iá velikost feritíckého zrna nensí význa:.:, protože se zde více uplatňuje vliv rozdelení karbidů.
Výrazný vliv druhu aikrostruktury na radiační poškození
oceli RTIí se rovněž projevil při nižší ozařovecí teplote
pod 150°G. Při vyšší ozařovací ;,teplotš - kolc::i 280°C však
různá -.likrostruktura líiCrMo ocoli neovlivnila velikost radiačního zkřehnutí.
Porovnái.ie-li značky oceli používané pro v/robu RTií, je
zřej:.ie, že ocel 15Ch2iiE\A neobsahuje Ni a obsahuje relativně
vysoký obsah V v porovnání c occlc:.ii používanými v USA a
dalších zc.:ích.
Pro naši ocel (15Ch2KPA) je charakteristický koeficient (A) ve výše uvodenér.1 vztahu podle (1) roven 9 pro záklndhí material r. 13 pro svarové spoje.
Je sanozřejně obtížné porovnávat různé oceli jen na
základě vypočtených vz tahů,srovnání experimentálních výsledků dosažených u oceli 15Ch2MF.A a ASTM A 533 B vsak hovoří
24
—2
výrazně ve prospěch prvé oceli, líapř. pro flucuci 10
a
je zvýšení tranzitní teploty u oceli 15Ch2í.iP.A ni^ší než 40 C,
z?tínco u oceli Ř 533 B je přibližně + 130 c. Tyto výsledky
ukazují, že oceli 15Ch2ÄIP.Ä ;.;ůžc být pouíito pro vyšší neutronová fluence s dostatečnou bezpečnosti - tj. pro delší provozní doby nebo pro nádoby a aenšín vnitřní".; :.irů_:iěrc:-:.
u rndinční-.i zkřehnu t in ocelí, vyrobených
v koncernu Škoda,ulcáz'.iy, že koeficient radiačního zkřehnutí
po ozáření při 28 C je rovný 2,6 až 7,5 :??o základní natoriál
(z prstenců pro aktivní zónu) (2, 3 7 .

- 79 Tyto výsledky velni dobro odpovídají požadovanými hodnota::: kooficiontu A.
Z rozdílné konstituce porovnávaných O C G I Í vyplývá, že
vysoká radiační odolnoat oceli 15Ch2i..íFA nuže být spojována s 'iříto::iností dvou prvků: Ni - V. Anolýz-a tohoto problé;.iu vzhlede..: k jiný::: výsledků a /odobnýni oceleni ukazuje,
že :
- IJi v nnožství cen do 2 ýo hnofcn. pravdčpododobně zvyšuje
radiační a kře hnu t í v důsledku zvyšování nnožství volných
interst ic iálnícli prvků,
- vysoký obsah V (cca 0,3 ío hziotn.) zajišťuje velni stabilní strukturu s volni stcbilníni karbidy a velni :.:alýr.:
;:inoaství:i volných intersfi";iálních ator.ů.
V posledních letech bylo provedeno v elni nnoho experimentů t/kajících se vlivu nečistot - Cu» V, ť, As atd.
Výsledky těchto studii ukázaly souhrnně:
- P, Sb, Sn zvyšují ax-č±tý-:i způsobe;:: zkřehnutí
- ?b, Bi ne:-aj i prakticky vliv
- Cu zvyšuje radiační zkřehnutí.
Z analýzy dosaaenýóh výsledků vyplývá, že nro hodnocení
radiačního zkřehnutí oceli 15 Ch2MF.A nuže být použito následujícího vztahu pro hodnocení vlivu hlavních nečistot,
tj. Cu a P (obsah ostatních prvků dosahuje nižších hodnot,
než aby se no'.ily projevit výrazně v radiační:.: zkřehnutí):
1/2
A = 2 + 1300 (P - 0,0u5) Gu '
(2)
kde A - je koeficient radiačního zkřehnutí podle rovnice (l),
obsah prvků v 7o h.iotn.
Pro velni čisté oceli, t j. s obsahen P pod 0,005 -i h:.iotn.,
je hodnota koeficientu nezávislá na obsahu Cu, prakticky do
0,5 't* hi.iotn. 'Pro :;axiní.lní přípustný obsah Cu + ? v této
oceli je koeficient A_ nižäí než 9 podle (2).
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Zatí:acc pro ocel 15Ch2ivíPA je v noraich předepsán r.:ax.
obsah Gu 0,15 $ hiiotn. a ? - ::iax. 0,020 % hnotn.,- pro
ocel A 533 B jsou pro jaderné aplik-rce tyto obsahy podstatně nižší:
Ou - :.*.ax. 0,10 /j hľiotn. a ? - ::iax. 0,012 yi lr?.otn.
Doiuinující negativní vliv Cu je všeobecně potvrzován.
Poslední pokusy však ukazují, že existuje jistí spodní :.:oz
obsahu Cu, jejíž anižení. již nonn. pozoruhodný vliv na snížení náchylnosti k rr.diačníau zkřehnutí. Tak v práci |4J ae dokunontujc, že sníiíení obsahu Cu z 0,010% ;.:o.x. na 0,05 ýo
:iox. ne:-;ělo podstatný vliv nn zvýšení rp.diační odolnost i
(základ, aateriálu, svarů i te -clně ovlivněných zón - zkušební teplota 288 ° 0 ) .
V souhrnné:'1, vlivu hodnocení nečistot nelze oponinout
obsah S. I když na posun tranzitní teploty se její vliv nekvantifikuje, na polohu horního .i-.su houževnatosti její
obsah ..r;. vliv j 5] .
Zvlŕ.štní pozornosti si zasluhuje che:;iické složení svarového kovu. V r. 1976 byl publikován Biouillerův a Byrnův
nodel íoj , který implikuje vliv hlavních legujících prvků
svarového kovu s použitia teoreticky odvozených vztahů. Cíle..: bylo vyvinout zlepšenou a kontinuální korelaci ..leze posunu t-íTjyn vyvolaného indikovaný:.! záře ní :u a reziduálníni a
legujícími prvky v ty pick in ;jy ar u RIN,
líový e.-.ipirický :.:odel:
%DT n o r J ' : * = 515.9 (logehenický zloľ.ick) -t- 343.3
korelační faktor pro svary 0 = 0,90:

che:.:ický zlo:iek:

h&21^±JiJĹ±JbJ?JL±.9jl~SE2r2j.l
0,5 + 0 , 5 ilo

Cu [% aton.7
^

- 81 byl získán a využití:.: ko:;ipjuterizov??né dnta-banky a ukazuje,, že Ni, Si, G, Lin zvětšují c i t l i v o s t , zet íi.ic o Mo j i
znonšujc •? kc.rbidotvorné prvky působící příznivě, Materiál
desek (základní .:ateri.il) r:A nižší c i t l i v o s t , i když jejich
chemické slovení je obdobné.
Korelace chemického složení naze být využita k volbě
optir/.lní konbinace odolnosti proti raäip.čníľiu zk^ehnutí^
na-oř, lze zvýSit obsah líi (k dosažení vysoké počáteční houževnatosti),
jc-li zachována cho.Mick^. rovnováha (;:rcdevšín snízenýa obsahe:.i C u ) .
2. Oceli na potrubí ori::idrniho okruhu JE
Vzhlede::: k ncvnorjtnía pozadavkůa, specie lni.v. Z O Ů G O bil..; na.vJiání, účinků.': proudícího ochlasovacího aádia, velkýa . rozi.išrů."'.i a tlous'tk::in je výroba potrubí priľ-iirního
okruhu vražný:.1. natcri-Uově-technologický.:: problé:ie:.i.
Prinírní potrubí lchkovodních reaktorů lze vyrábět
bud z nerezavějících cuatenitických ocel,., nebo z nízkolegováných feritických (vnitřek potrubí se paktí.aráníproti
korozi vrstvou r.untonitická nerezavějící oceli o tlouštce
aai 5 ---:•)* Z austenitických ocelí je to čeoto typ
Cr 18IÍÍ12 stabilizovaný Ti a se cníšcný::i obsahe..: C (0,08/o).
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oceli

OChlSIIlOT a 0Chl8N12T
Teplota
zkoušky
( C) '

20

100

150

200

250

300

360

(M?.?.)

490

4^1

431

412

392

373

353

Kb (MPn)

216

206

196

186

186

177

167

167

ty í % )

55

53

52

51

50

50

45

4í3

Pt

400

Tabulka 4 - Oceli pro prir.r.rní potrubí lehkovodních
reaktorů
O c e l
16GIÍL.ÍÁ

O b Q a l a

G

Jiln

Si

Prvku

(i"a<>to'« #)
íi
Mo
Cr

0,13
0,18

0,80
1,20

0,15
0,35

1,00
1,30

0>40
0^55

i0G'iT2.£PA0,08

0,80

0,15

2,00

0,50

0,12
0,16
2CGhMA

0,20

1,20

0^35

2,50

Základní ricchanické hodnoty

V

4 Kt ? j i a U u =
= 450 as 500 Mřa
naxt é Kt při35O°C=
0 > 0

O47O
0,40

0^80

0,70

1,30

^

=

^°

lli?a

Záklodní c h a r a k t e r i c t i k a j o j i c h .-ícchrnick
vlnctno&tí
je uvedena v t,?.b. 3. Z technologických -jjroblónů vjabajixjQ
u t é t o o c e l i v ;forovn'urí n ocolc:.;i feritick,ý;:i do nonředí
nrobléľ; o b r o b i t c l n o a t i . Moiíné typy nízkolegovanych o c e l í k
výrobě • or i. rírního potrubí ^aou uvedeny v tn.b. 4»
Výroba r.urítenitické výstelky se v som-asné době v previžné :iíx'u zn.jisíujc 8uto;v;aticky.:i navařovíníi.i

^•''.Dkových elek-

trod z austenitiekých ocelí nod tavidleu. (Stojná netoda
DO uolatňujc i při výrobe výstelky na vnitřní stěně fcělc0a tlakové nádoby)
Austenitické výstelky ."uisí za pracovního stavu i v
ic.lf.cT:' rozlito::-:", b.ý'i odolná proti v.'.a-j. čb'Mhu: i koroze, x,).ov..áliia: j.m;,í ;.•..;."t cediatvá a stejnoměrná
povrej'-, v ĽÍOII:/ ^:K;Í b:,: i
;:£ v.lant/ioí.'tl ear..táni ;iolcýoN. •i::Va::ů ••-a;}.C vliv ď . c a l c ^ ó
složení a vlastnosti svařovací pásky i základní oceli a
podmínky navařování (jakost tavidla, rozměry pásky, rychlost
navař ování, velikost proudu atd.J, Obsah základních prvků
Gr a iíi se u austenitických svařovacích pásků ustálily na
těchto přibližných obsazích: 24 /ó Gr a 13 ,:- Ni (popř. 2j/-> Cr
a 14 % Ni) a 21 % Cr a 10 ,, iíi (popr. 22 % Cr a 11 íó N i ) .
Tyto pásky se vyrábějí s obpahem uhlíku pod 0,02 % o. \x jednovrstvých návarů jsou obvykle stabilizovány niobem v množství
0,6 až 0,8 %, Při ooužití klasické austenitické oceli
Crl31Ji8 nebo Crl9IíilO návarový kov po obvyklém promíšení se
základní strukturou nízkolegované oceli by msl větší tendenci ke vzniku martenzitické struktury, čímž by se zvýšila
pravděpodobnost vzniku trhlin v návaru a ořechodovám pásmu.
U pásků typu Cr22ííill a Cr241íil3 je toto nebezpečí malé,
zejména pak u typu Cr24Nil3. U typu Cr221íill je však nižší
sklon ke kŕehnutí a návar snese vyšší žíhací teploty.
lía horní návarové vrstvy se nejvíce používá nízkouhlíkové
austenitické oceli typu Crl9NilO s obsahem uhlíku pod 0,02 ,v
a stabilizované niobem. Vyšší obsah Cr a Ni není v tomto
případě nutný, nebot míšení při svařování je již návarovým
kovem obdobného složení. Výroba těch b o páskových ocelí znamená pro ocelárnu zvýšené požadavky na výběr a čistotu výchozích surovin a nutnost použít speciálních rafinacních a dezo:.;idačních postupů. Při tváření za tepla především oceli typu

Cr24iíil3, jejíž obsah feritu, obvykle přesahuje kritickou
hranici 10 až 20 %, je značné nebezpečí vzniku trhlin v
této dvoufázové struktuře. Zvýšený obsah Cr brzdí rekrysta-.!
lizaci deformované struktury a podporuje vylučování křehké
fáze 0" ve feritu při ochlazování z tvářecích teplot.
2,1.

Problematika životnosti primárního potrubí

U varných reaktorů provozovaných v USA se začátkem
r. 1974 objevily v několika případech na potrubí v tepelně
ovlivněných zónách po svaření trhliny, které byly identifikovány jako mez ikrysfcalové korozněnapěfové trhliny. Potrubí
bylo vyrobeno z nerezavějící oceli typu 304. V létech 1974
až 1976 byly objeveny trhliny obdobného charakteru na potrubním systému varných reaktorů i v Japonsku.
V r. 1979 se u lehkovodní blokové elektrárny D.C. Cook
objevily trhliny ve spojení hrdla parního generátoru na potrubí. Od té doby byly tyto trhliny zjištěny na 16 lehkovodních reaktorech v USA. Umístění těchto trhlin je patrné z
obr. 3. Jejich iniciace je patrně způsobena korozní únavou
při nízkých rychlostech proudění za provozu. Tyto trhliny
nepředstavují závažné nebezpečí pro náhlý lom celého potrubí,
neboí při jejich objevení byla vždy okamžitě zjištěna netěsnost potrubí, a tím byla tato vada včas identifikována. Přesto
V£Íak je vhodné uvážit některé konstrukční změny (např. te-.
pelné štíty, mixéry, difuzéry, aood.), které by jejich výskyt
vyloučily.

* 2£2ii_£ä_22ti£äSÍi_£2í°SšS®£éí.9í!y„Íadeľná elektrárny
Z hlediska materiálovštechnické náročnosti si zaslouží pozornost jednak kolektor, jednak teplosměnné trubky. V
každém parogenerátoru W E R jsou vertikálně namontovány dva ko
.lektory: teplý a studený, které slouží 1: rozvodu ohřátého
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a zpětně k jeho sběru a o-.'vodu potrubím k reaktoru.
Kolektor parogenerátoru VVEF. 440 je rotační tlustortěnná nádoba svařena ze tří samostatných částí: horní, střední
a spodní * Celý kolektor je vyroben z austenitická nerezavějící oceli. COChlSřflOT. Ocel je odlévána do kovárenských ingotů hmotnosti 13 a£ 50 t; při odlévaní je ocel vakuována.
Všechny typy ingotu jsou při teploto asi 600 C převáženy do
kovárny a podle detailních technologických postupů překovány na tvar předkovků, volni vychlazeny no vzduchu, hrubovány
a při teplotách 1050 až 750 °c vykovány na konečný tvar.
Následuje teoelné zpracování, které je prováděno v žíhacích
pecích s automatickou regulaci a registrací chodu. Skládá
se ze dvou částí:
a/ rozpouštěcího žíhání na teplotách vyšších než 350 C, které zajistuje rozpouštění vyprecioitovaných >..áatí;
b/ stabilizační žíhání, kteri zaručuje zpětnou precipitaci
optimálního množství a velikosti těchto fází. Pláží kolektoru se svařuje z opracovaných v.;kovků jednotlivých
částí kolektoru dvěma obvodovými svary'prováděnými automatovým svařováním pod b avid len; pou.'íivá se drát
SvO4Chl9NllI,I3*
Teplosměnné trubky pro parogeneratory jaderných elektráren patří mezi specielní výrobky ve všech světových trubkařských závodech. Pro parogeneratory W E R se vyrábějí z
oceli OSChlSlílOT. Výchozím polotovarem jsou válcované a třískově opracované tyče 0 153 nebo 0 170 mni. Po rozdělení na
potřebné délky jsou výtlačným lisováním a redukováním za
tepla získány trubkové polotovary 0 76 mm s tlouštkou steny
7,5 mm. Tyto polotovary jsou třískově opracován-- na vnějším
a vnitřním povrchu a jsou připraveny k válcování za studena
na rozměr 0 38 x 2,6 mm. Po odmaštění,tepelném zpracování
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Další válcování za studena je na rozměr 0 15 z 1,5 mír;..
Následuje odmaštění, tepelná zpracování v peci s vodíkovou
ochrannou atmosférou, rovnáni, broušení vnějšího povrchu,
ultrazvuková kontrola, dělení, tryskání vnitřního oovrc.hu,
finální kontrola.
3*1. Problematika porušování

a životnosti součástí parogene-

Jak vyplývá z tabulky 5, největším kapacitne ztrátovým faktorem mezi komponentami jadern5^ch elektráren v USA
je parní generátor. Poruchy představují komplexní a vzájemně se prolínající problematiku, která nebyla dosuJ kompletně vyřešena. Nejzávažnější problémy představují: korozní
zeslabování (wastage), korozní vznik vrubů (denting), praskání na primární a ;£kundární straně a mezikrystalové napadání .
Jednou z nejstarších lehkovodních jaderných elektráren
je elektrárna v Obrigheimu C/3R), 'xterá začala dodávat do
elektrické sítě v r. 1968* Zkušenosti z jejího provozu uk.ižaly, že z neplánovaných odstávek 4,4 Vo představují mechanické komponenty; s toho 2,2 ýo j.sou mechanická komponor.ty
na primární straně, z čehož 1,1 % představuje parní generátor a 0,7 % hlavní chladící čerpaJla; 0,5 io mechanických
komponent na sekundární straně zahrnuje v rozsahu 0,2 % t y binu a kolem 0,3 % separator vlhkosii a přehřívák.

Tabulka 5 - Přehled poruch na

jaderných

elektrárnách v USA
Komponenta (problem)

Parní,generátor (denting,
praskání, rnezikryatalove
f napadení)
,

Parní turbína (trhliny a
piting na lopatkách,
trhliny na diocích a
rotorech)

reaktoru

LVR
(lehkovodní
tlakový)

Průměrná
z t r á t a kapac.
U)

3,25

Náklady
1979
(miliony)

197

Projektovaná
z t r á t y v letech
1935-1990

2 800
1

LVR a VVR
(varný)

178

CD

2 500

Primární potrubí (mezikryatalová napětí,koroze, korosní únava)

LVR
VVIi

0,10
0,81

6,1
38,3

83
ĎbO

643

liádoby, pumpy, std.
(koroze pod napětím,
korozní ún^va)

LVR
V7R

0,21
0,80

12,7
41,7

173
609 -

782

Kondeizátox (oiting trubek, LVR
netěanost ve válcovanj^ch
a WR
spojích)

0,26

28,0

395
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elektráren nelze považovat za korozně imunní; každý rok
musí být odstaveno vysoká procento provozovaných reaktorů,
aby byly opraveny následky korozního napadení v jejich parních generátorech. V několika parních generátorech provozovaných méně než 10 let muselo již byt zaslepeno více než
10 yi> trubek. Virginia Llectric Power Company musela
již vyměnit parní generátor na elektrárně "Surry" v důsledku mimořádného poškození trubek už po o letech provozu.
Ha obr. 4 je znázorněn typický recirkulaoní parní generátor s kritickými lokalitami a typy poškození. (Jediný
dodavatel, Babcock & V/ilcox používá jednosměrný průchozí
parní generátor (OTSG), který má své odlišné specifická problémy.) .
Následující klasifikace a analýzy iiiechanisinu porušení
se týkají tohoto typu parního generátoru:
Ze s 1 abejií__(J'vi) ast age "J_
První typ korozního poškození, který byl zaznamenán v
parních generátorech, bylo rovnoměrné zeslabení trubek, nebo
Ki
ibytek i: . Tento jev je výsledkem celkového chemického působení na trubky způsobeného zpracováním vody fosfáty na sekundární straně, který byl použit u všech LVR. Úbytek se obvykle
objevuje v oblasti hromadění kalu nad trubkovnicí. Pi;esný
model porušování je ještě diskutován; Ga.r-nsey postavil nodel
na bázi f.odíkof osfátového fázového diagramu, z nohož vyplývá,
že z roztoku 3 poměrem Na/PO. mezi 2,8 a 2,0 je-li dostatečně
koncentrován - bude precipitovat tekutá fáze. Tato tekutá, na
fosfát bohatá fáze (která je roztaveným hydrofosfátem sodíku)
mimořádně korozně silně napadá slitiny s vysok/m obsahem niklu.
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Toto označení ae používá k popisu jevudistorze trubky
vznikajícího, koroduje-li opěrná deska z uhlíkové oceli natolik, že korozní produkty zaplní prostor mezi deskou a trubkou, eventuelně plasticky deformují trubku (obr. 5 ) . 'V tet.
desce jen aai 3 až 8 ;i z celkového toku prochází štěrbinou
mezi trubkou a dečkou. Počáteční vznik pevných produktů
uvnitř štěrbiny zvětší odpor proti průtoku štěrbinou; zbrzdení průtoku povede naopak k zvětšení koncentrace a uložení
chemikálií ve štěrbině. Chloridy jsou pokládáAy za nejvýznamnější činitele "dentingu". Jeď, nikl a kyslík v prítomnosti
chloridů urychlují proces "dentingu", jejich role však není
dcnud objasněna.
Korozní praskání

trubek iniciované na_ primární straně

Kromě "dentingu" se u trubek z inconelu bOO objevily
na primární straně mezikrystalové trhliny v různých místech;
uvnitř trubkovnice, těsně nad trubkovnicí, v U-ohybech atd.
Zdá se, že dominujícím mechanismem za podpory prostředí je
korozní praskání. Laboratorní zkoušky potvrdily, že incoael
60C je náchylný ke koroznímu praskání v kaustickém prostředí
a nedávné zkoušky ukázaly , že některé tavby inconelu 500
mohou praskat dokonce i v čisté vodě. ^arbidy na hranicích
zrn a segregace nečistot jako fosforu a síry hrají zřejmě důležitou úlohu v tomto procesu korozního prc.oka-.ii.
i.le_zjLkryatalové napadání_ tru be). ÁLlipÁQXaA4.^a_.s
Štěrbina mezi trubkou a trubkovnicí e^iatuje ve většině
provozovaných generátorů (obr. 6 ) . V této oblasti bylo zjištěno intenzivní mezikrystalové napadání provozovaných trubek
z inconelu 600, Koroze je přisuzována přítomností kaustickóho
materiálu, tvořícího se zs zbytků starších fosfátů kombinovaných ae synergistickými efekty pronikající chladící vody
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(s nečistotami a vzduchem). ľento yxoblém je mnohem vážnej aí pro elektrárny, Které přešly na chemii zpracování
prchavými látkami (obvykle hydrszin), nebot nárazníkové
působení fosfátového zpracování nedovoluje kontrolovat pH.
Analýza úsad ukázala, že štěrbiny jsou alkalická. lía zkoušené straně byly nalezeny jak aodik, tak potaš (v poměru, •
ktorý odpovídal předpokladu kombinace dřívějšího fosfátového zpracování s proniklým kondenzátem).
4# *Povlaky palivových Článků
Ve varných a t1 akovodních. reaktorech se ponejvíce používá zirkoniových slitin.
Zirkoniové slitiny byly nejdříve vyvinuty v USA. nejvíce rozšířenou se stala slitina 3ircaloy-2. Účelem přísady
011 je neutralizovat nežádoucí příměsi, ostatní přísady většinou zvyšují korozní odolnost a mechanická vlastnosti,
které jsou vyšší než iu giatého Zr.
Zircaloy -^^4 je modifikací předchozí slitiny; má vyšší
obsah Fe, je bez přísady líi. Má podobnou korozrí odolnost,
menší pohltivost vodíku, méně podléh\ zkřehnutí.

QŽ£P:?-jLZ-Síx?. Je slitina vyvinutá v S3olt,; obsahuje 0,23 /o
0,1 y!> I:'e, 0,1 -/ó iíí, 0,1 io líb. Je vhodná pro prostředí vody
a vodní páry a pro pracovní teploty 400 až 450 0.
V SSdR byly dále rozpracovány dvě slitiny: Zr-llíb a
Zr-2,3 Nb. Prvá slitina má vysoké mechanické vlastnosti a
dobrou korozní odolnost ve vodě i v páře při vysokých teplotách. Zvýšení obsahu líb ve druhá slitině značně zvyšuje
pevnostní charakteristiky jak pťi 20 c, tak i při zvýšených teplotách; její Icorozní odolnost je však poněkud nižší.
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Poruchy jsou představovány porušením těsnosti povlaku
jako první ochranné bariéry, ľro obtížnost detailní kontroly
jsou stanoveny limity úniku, jejichž překročením je definována porucha. Za hlavní příčiny poruch se v současnosti považují
a/ lokální hyáridace povlaku zevnitř povlaku v důsledku nečistot materiálů,
b/ deformace povlaku v reaktorech s vysokými teplotami (creep),
c/ vibrační opotřebení v kazetách zakliněním cizích částí,
d/ mechanická interakce paliva a povlaku při změnách režimů
nebo při nízkém režimu.
Po více než dvacetileté zkušenosti lze považovat spolehlivost palivových článků za velmi vysokou - podíl netěsných
palivových článků nepřesahuje 0,02 - 0,u5 .•••. Tohoto relativně příznivého stavu bylo dosaženo realizací následujících
opatření:
- zvýšením počtu článků v kazetě
-

zdokonalením konstrukce a výrobní technologie,
snížením maximálního tepelného namáhání článků,
přerozdělením obohaceného paliva v kazetě,
používáním vyhořívajícírii absorbarů,
minimalizaci napětí a deformaci v povlaku konstrt.
provozními opatřeními.

5. Materiálové problematika_£arních_turbín
Specifické zvláštnosti turbín na sytou fáru se promítají
do rozdílnosti při stanovování kritických komponent, konkrétně turbín 220 HV Í 7 | . Rozbor provedený v k.p. Skoda vyzdvi-

8[ :
- vysokotlaký rotor vzhledem k nízkocyklické mezi únavy
- příruba tělesa VT dílu s ohledem na udržení potřebného těsnícího tlaku v těsnícím páaku, resp. na mez únavy

- 92 - průtočná cánt vysokotlakého dílu (oběžné lopatky, rozváděči kola), vystavené kombinovanému působení koroze
a eroze, reap, štěrbinové "virové" koroze
- oběžné lopatky koncového stupně IřT dílu z hlediska erozního působení dopadajících vodních kapiček'při obvodové
rychlosti nad 500 m.e" .
Zvláště závasné problémy erozně korozní jsou v k.p.
Škoda úspěšně řešeny.
Yůči štěrbinové korozi-erozi bylv dělící roviny těles
a rozváděčích kol prvních turbín 220 W chráněny vrstvou
tvrdokovu. Provozní akuaenoatiddly k závěrům, že rozhodujícím prostředkem aroti tomuto druhu napadení je použití
13 /i chromové nerezavějící oceli.
Dlouhodobý systematický výzkum erozivzdornosti lopatkových materiálů, jejich ochran a titanových slitin umožnil
stanovit kritéria pro optimální volba ochran proti erozi
těchto lopatek, zajištujících životnost lopatek cca
80 000 až 100 000 hodin [9 1 .
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PROBLEMATIKA JADMviifáHO PALIVA,. JEHO ZAJIŠŤOVALA HOSPODAŘENÍ

S JADERNÍM

PALIVEM

Ing. Jan Kubant, Ing« Zbyněk Valvoda, ÍJ? Zbraslav
Úvod
Celosvětově rostoucí význam jaderné energetiky ve
svých důsledcích přináší i nová pohledy a přístupy jednotlivých zení v oblasti zabezpečování vlastního jaderného palivového cyklu, zalistování jaderného paliva a hospodaření s
n í hi.

^e konci roku 1985 bylo ve světě v provozu celkem
374 energetických reaktorů s instalovaným výkonem cca
250 000 íá/e, 2 toho 75 % lehkovodních, Nejvyšší p >díl vyrobene elektřiny 2 jaderných elektráren na celkové výrobě
elektřiny dooáhla Belgie D ŕrancie (přes 60 % ) . Počet reaktorů B celkovými instalovanými výkony a s rozdělením na jednotlivé země je uveden v tabulce č, 1.
Tento referát se zabývá některými aktuálními otázkami
palivového cyklu lehkovodních reaktorů se zaměřením na problematiku jaderného paliva, jeho zajíštování a hospodaření E
jaderným palivem v Í3oR.
Palivový cyklus jaderných elektráren představuje koloběh jaderného materiálu na daném stupni rozvoje jaderné
energetiky. Různá pojmenování, ^ako palivový cyklus otevřený,
uzavřený, palivový cyklus jednoho průchodu, lehkovodních
reaktorů, rychlých reaktorů apod., představuje ve své podstatě různé přístupy k funkci a rozsahu palivového cyklu prá/ě
v souvislosti a úrovní rozvoje jaderné energetiky a aktuálními p otře baiii.
^lasičky palivový cyklus lehkovodaích reaktorů v sobě
zahrnuje tyto základní uzly:

- 100 1) Těžba u r o. n u a jeho zpracování do koncentrátu
2) Výroba jaderného paliva
a) úprava koncentrátu a konverze na Uly

3)
4)
5)
S)
7)

b) obohacovaní
c) vlastní výroba - fabrikace paliva
Provoz paliva v reaktoru
skladování vyhořelého paliva
Doprava vyhorel é h o paliva
Pre prac ování vyho ŕo1sho p aliva
Likvidace a ukládání radioaktivních odpadu z prepracovaní.

Jednotlivá uzly jsou navzájem propojeny dopravou produktu včetně manipulace, skladování apod* Jako samostatné uzly
vystupují donrava a skladování vyhořelého paliva vzhledem
k vysoká aktivitě vyho .-elého paliva.
Při přepracování vyhořelého paliva oe získává tzv.
zbytkový uran, často a vyšší koncentrací U235 než v přírodním uranu, -dále vzniklé plutonium a vysoceaktivní odpady,
které jaou po případném oddělení cenných radionuklidů likvidovány a ukládány. Zbylý uran a plutonium mohou opět vstoupit do uzlu výroby jaderného paliva. Přepracovaní vyhořelého
paliva z lehkovodních a obecně tepelných reaktorů j e ve světě v současné době spíše výjimkou, ale vyhořelé palive z
reaktorů W E R by perspektivně pře prac ováv ano být mělo. Přepracování je však nezbytnou podmínkou pro reprodukci plutonia a funkci systému rychlých reaktorů v budoucnu,
1. Palivový cyklus jaderných elektráren
1 • 1)
Uran se vyskytuje ve všech horninách zemské kůry v
koncentracích od několika pom a pro průmyrjlové zpracování
oe nachází ve čtyřech geologických formacíchi
- pxákovce c; obsahem y 0,1 /ó uranu

- 101kľ'emeno-píckové
rnénš

alepence G obsahem «~..0,1 % urána, nebo

žily á komory a obsahem 0,2 - 2,5 $, někdy 10 jo nebo více
pegmatity, žuly, břidliie atd. s obsahem 0,1 - 0,35 %
uranu.
se ve avětě těží převážně .hlubinným z pus o b era, a to
o.al 00% uranové rudy. Zbytek se získává povrchovou těžbou,
podzemním loužením, zpracováním starých hald a j^ko vedlejší
'•rodukt při výroba kyseliny fosforečné- a při získávaní zlata
a mědi. Souběžně s rozvojem jaderné energetik?/ byly postupně
vytěženy rudy s vysokou kovjiatostí nebo snadno dostupná ložiska a v současné době se těží ložiska, která mají vyšší
nákladovoat buď na těžbu nebo na další zpracování. Zároveň
se ze.čaly sledovat ekologické dopady těžby a proto výrobní
náklady oproti minulému desetiletí vzrostly minimálně dvojnásobně. Hlavními produkčními zeměmi ve světě jsou dnes Kanada, Austrálie a některé africká země.
V ČSSR jsou hlavními těžebními lokalitami okolí Piíbrani a. rožensko-olsinská oblast a ložisky komorového typu a
oblast severočesko křídy se sedimentárními piokrovcovými slepenci /'I/. Převážně se používá hlubinná těžba a v severočeské pánvi i podzemní loužení.
Po vytěžení je ruda před chemick/m zpracováním upravována. V prvé fázi je rozemleta a prašiu'1 částice jsou separovány a obvykle přímo chemicky zpracovány. Z hrubď frakce je
získáván různými fyzikálními postupy rudný koncentrát.
Technologický postup chemické úpravy závisí na alkalitě
rudy a charakteru chemických vazeb uranu v minerálu, ^řevážně se používá kynelé loužení, kde hlavní reagencií je kyselina sírová a oxidační činidlo a v menší inířa alkalického
loužení rudy s roztokem uhličitanu o hjdrouhličitanu sodného
s oxidačním činidlem. Po vyloužení uranu je separována pevná

- 102 a kapalná fáze a z roztoku je ur".n sepárován bud m. ione::ech nebo aainovou extrakcí* Po eluci nebo reextrakci je z
roztoku vysrázen obvykle čoavkera diuranát amonný, kter/ je
orodáván jako uranová surovina. Všeobecně se pro uranový
koncentrát používá aázev "žlutý koláč '•.
j^ koncentrát je prodáván buď na základe dlouhodobých anluv nebo na volnani trhu, V obou případech jsou ceny uváděny v US i3'/lb U„0 q . Dvě společnosti obchodující 3
uranem, 3 to ÍíUE7G0(U3A) a iíUKEM (íTáR) publikují měsíčně
jak ceny, tak i páíalušná hmotnosti transakcí. Po cenovém
vzestupu před rokera 1980 dávají odběratelé přednost dlouhodobým omlouvá.!; převážně s podílovou účastí na těžbě před
volným, trhem. V průběhu kalendářního roku objem tranoakcí
na volnem trhu kolísá a obvykle v druhé polovině roku roste,
protože elektrárny nakupují zbytky nvýcii potřeb, které nesají kryty dlouhoď-býai smlouvami. Značný podíl no volnem
trhu nají i
..;erir-'tí uranoví producenti, kteří sde získávají uran as podstatně nižší cenu> než jsou jejich výrobní
náklady* Průběh ceny uranu na volném trhu podle společnosti
iJUKEIi! je uveden na obr, 1 / 2 / .
Chemický koncentrát je výchozí surovinou pro jaderná
palivai Pro jaderné účely je nutný uran a nukleární čistotou a ten ae získává tzv. "konverzí". Zároveň je při konverzi získáván uran v takové chemické sloučenině, která je
vhodná pro obohacováni. Používají se dva základní technologické postupy, na nokré 3 suchá cestě. Při mokré cestě je
uran čiíbběn kapalinovou e:rtrakcí, při suché destilací fluoridy. Výsledným produktem je U1V ^ ceny za konverzi podle
3pol, ÍÍUKEÍ.Í jsou uvedeny na obr. 2 / 2 / . V souča3ná době výrobní kapacity značně převyšují poptávku a dá se předpokládat, že vzestup cen. nenastane.
Pro palivo lehkovodnxch reaktorů je nutný obohacený
uran s obsahem izotopu U235 do 4 %• Průmyslově jsou využívá-

- 103 ny čiva oboh:ic ovací procesy, difúzni a odstředivkový. Difuzní proceo je využíván v závodech U,j DoL, ííurodif, v
SSJR a v OLR a odstředivkový v závodech Urenca (VB, 'H3R a
Holandsko). Do průmyslové úrovně byl doveden i c he nicky
postup obohacování, ale vzhleden k současnému nasycení trhu není využíván. V roučasné době je intenzivně vyvíjen laserový obohccovací postup (AVúIä), který aá být ze všech hledisek nejvýhodnější a předpokládá oe, ae v budoucnu nahradí
dneQ používané postupy. Ceny za obohacování uvádí U6 DoE a
ostatní společnosti se anaží nabídnout cenu nižší. Od počátku je nabízeno zákazníkům obohacování na základě dlouhodobých snluv, která se vztahují k určitému reaktoru. Používají se pevné dlouhodobé nebo požadavkové smlouvy. V obou případech ae vychází z "obohacování ve mzdě", což znamená, ae
zákazník dodá vlastní Ui'r a objedná ,oi počet jednotek .separační práce, v případe pevných dlouhodobých smluv několik
let dopředu před odběrem,u pošadavkových auiluv půl roku
před dodávkou. Jednotka separační práce vychází z bilance
obohacovaciho procesu a má rozměr kg (kg JSP) a je to vlast.ně úsilí, které pomáhá překonat odpor ve všech jednotlivých
Dtupních kaskády při difúzním postupu (v obohacovací i ochuzovací části) a které se musí vynaložit^ aby došlo k postupnáuu obohacování na' žádanou koncentrací produktu nebo naopak
k ochuzování suroviny m žádaný zbytek. Součástí zmíněných
omluv je i mo/,nofjt volitelná koncentrace U235 v ochuzeném
zbytku, která umožňuje zákazníkovi z poměru cen vstupní ouroviny a JSP dosáhnout minimální cefly obohaceného produktu.
Po roce 1980 vznikl vzhledem k vysokým zásobáai obohaceného uranu volný trh s JSP. Proto bylo nutné změnit obchodní politiku n tím, že jsou nabízeny pouze pošadavková smlouvy, které kryjí skutečnou spotřebu odběratele. Zároveň došlo
i k poklesu ceny JSP. Ceny za obohacování v závodech US DoE
jsou uvedeny na obr. 3.
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ochuzený uran, která jsou majetkem zákazníka, ochuzený
uran je odebírán jen ve výjimečných případech a stává se auto:iatick.y majetkem provozovatele o boliac ovací h o závodu.
Výioba jaderného paliva patrí k investičně maně nároč-r
nýV.: čánte.m palivového cyklu a její zavedení je schůdné i
pro cenaí státy. Přehled výrobcu jaderného paliva, a to
pouze pro lehkovodní reaktory, je uveden v tab. II. Kromě
nich existují výrobci jiných druhů paliva, jako napr. Kanada,
Jndie, Argentina, Pákistán.
První částí uzlu výroby jaderj:.ho naliv a j a rekonverze .
Z obohaceného UP- s požadovanou koncentrací U235 se
rekonverzí získává sintrovatelný oxid uraničitý - uí^* Používá ce postup AUC (meziprodukt sraženina uhličitanu uranyl-amonného) a postup na suchá cestě IDR, kdy U0~ má definovanou velikost částic a je slinov?.telný bez pojiv. Tablety
vyrobene a UO? jsou vkládány do trubiček ze zirkoniové
slitiny, u reaktorů VVISR slitina Zr-1> íTL, Vyrobené palivové elementy jsou ukládány v přesném -je one tričkem uspořádání
v palivové:! článku. Jejich polohu vymezují distanční mři 2ky, horní a dolní rošt a hlavice, která jsou většin-n. s nerezové oceli. Palivové články reaktorů W E R 440 mají dále
vnější kazetovou (obalovou) trubku ze slitiny Zr-2,-5,-; lib, pal.
články reaktorů VYER 1000 jsou bez ;:azetové trubky.
Palivové články joou uloženy do reaktoru k vlastnímu
energetickému využití. Doba pobytu ?liva v aktivní aon§
reaktoru je označena jako tzv. palivová ka.ipan. Je to doba
energetického využívání paliv? včetnS dob.- p . islušiv-'ch odstávek reaktoru (výměna paliv., opravy a?od.). Dálka palivová
kampaně je v současné době tříletá (? tendencí jejího prodlužování), přičemž po uolynutí tzv. reaktorové kanr>aně převážně cca 1 rok - je oá;.,t paliva, palivové vsázky, vyjmu-
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aktivní zóně.
Vyhořelé palivo je vyaoce aktivní a má zn?čný tzv.
zbytkov- tepelný výkon závisí/ na způsobu provozování v
reaktoru a době od vyjmutí z reaktoru, ^e proto skladováno
nezbytnou dobu ve skladovacích bazénech. Skladovací bas^ny
reaktorů W E R 440 jsou usní stěny v hlavním výrobním bloku a
mají kapacitu tří rovnovážných vsázek paliva a havarijní rezervu celé aktivní zóny.
Vyhořelé jaderné palivo je po stanovené době skladování
na lokalito JE bud k trvalému uložení nebo k přechodnému
skladování případně přímo k prepracovaní. " přepravě jsou
používány speciální kontejnery resp. vagon-kontejnery. V
souhrnu se přeprava vyhořelého paliva řídí pravidly vydanými ivíAAE a Č8SR se řídí předpisy přijatými členskými r H t y
RVHP.
K přepracování vyhořelého paliva. Vyhořelé palivové
články jsou po vstupu do přepracovaaího závodu rozřezány rozděleny, palivové tablety jsou rozpouštěny (v HlííO-), po
úpravě roztoku jsou extrakcí tributylfosfátem odseparovaný
uran a plutonium od štěpných produktů, Pu je po selektivní
redukci Ve druhém extrakčním cyklu odděleno od uranu, čištění a dorištěni uranu a plutonia probíhá v dalších extrakcn&h
stupních<
Vysoceaktivní odpady jsou zpracovány, připraveny k
bezpečnému ulomení (bitumentací, ceaentfvOÍ, vitrifikací) a
následně uloženy ve vybraných geologických formacích, případně dalšími bezpečnými způsoby. Zbylý uran a vzniklé plutonium mohou opět vstoupit do uzlu výroby paliva a cenné radionuklidy jsou využívány v ostatní praxi.
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Koncern Československý uranový průmysl, který v CSSlt
provádí tčžbu a základní zpracování uranových rud, je organizován tsk, aby svojí činností pokryl celou problematiku
průzkumu uranových rud, jejich těžbu o zpracování do chemiev
koho koncentrátu uranu. Těžba uranová rudy se provádí z ložisek hydro termálních a loižisek v sedimentech. Vytěžená rudnina se zpracovává hydrometalurgickýn způsobeni na cheiaických iipravnách. Komecným produktem ca. uranového průmyslu,
který je předmětem obchodních vztahů se SoriR, je chemický
koncentrát uranu - (Nlí^) U 0 - diuranát amonný.
Výrobcem a dodavatelem jaderného paliva pro ča, JE s
reaktory W E R je Sovětský svaz. Obchodními partnery při
sjednávání kontraktů jsou 0Z0 Skodaezport a V/0 Atomenergoexport. Dohodou o spolupráci mezi CSSR a SSJJR při výstavbě
jaderných elektráren do roku 1990, podepsanou na úrovni předsedů vlád obou zemí a mezivládními dohodami na výstavbu každé
jaderné elektrárny, je zajiďtěno zásobování těchto jaderných
elektráren do konce .jejich životnosti nákupen jaderného paliva ze SfciSR.
Jaderné palivo je provozováno v reaktorech W E R 440 v
souladu a technickými podmínkami na dodávky palivových článků W E R 440 a instrukcemi na provoz reaktorů typu W E R 440. Je snahou provozovatelů JE provozovat reaktory v souladu s
potřebami elektrizační soustavy s co nejefektivnějším využitím paliva v rámci omezení daných techn. podmínkami a instrulcc emi.
Vyhořelé palivo je skladováno v bazénech hlavního výrobního bloku reaktoru W E R 440 po dobu tří let. V současné době
je budován v lokalitě JS Jaslovské Bohunice mezisklad vyhořelého paliva, který umožní prodloužit dobu skladování vyhořelého paliva ze všech tří lokalit s reaktory W E R 440 v ČSSR na
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na 49. zasedání SK RVHP Atomenergo v roce 1985.
Vyhořelé palivo z reaktorů W E R 440 je převáženo do
S33R. První přeprava vyhořelého paliva z JB v Jaalovských
Bohunicích se uskutečnila v roce 1983• Kontrakty na přepravu vyhořelého paliva uzavírají 0Z0 Škodae3:port a V/0 Atomenergoexport.
£.?epra®ovací závod res> závody na přepracování paliva 3 reaktorů W E R by měly být provozovány na území SS3R.
CSSR prozatím předává vyhořelé palivo do SSSR bezplatně s
tím, že v kompenzaci za jeho hodnotu zabezpečí SSSR na svén
území skladováni vysoce aktivních odpadů s přepracování.
2) Hospodaření c jaderným palivem v ČSSR
Návrhy na vytvoření jednotného systému resp. organizace hospodaření s jaderným palivem, tzv. palivové služby,
vznikaly již před rokem 1980. Náplň palivové služby měla
zabezpečit základní činnosti spojená se zajišťováním jaderného paliva pro provoz JE a s jeho obhospodarovaním po dobu
pobytu paliva v ČSSR - mimo vlactní e;íploataci v reaktoru až po odvoz vyhořelého paliva do SSSR včetně, V maximální
variantě se uvažovalo se zřízením specializovaného útvaru,
který by byl vybaven i dopravně-mechanizačními prostředky a
měl by k dispozici centrální sklad čerstvého paliva a se zabezpečením některých specifických problémů technického rozvoje spojených s efektivním využíváním jaderného paliva. V
dalším období docházelo k upřesňování názorů na rozsah a
funkce palivová ciužby, a to směrem k redukovaným variantám
např. bez centrálního skladu, dopravy apod.
S ohledem na aktuální potřeby hospodaření s čerstvým
a vyhořelým palivem byla v roce 1981 ustavena při GŘ S)1!P
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VTÍPEK), jejíž činnost byla zamořena předevSíra na racionál'ní využívání paliva při jeho provozu v aktivní zóně reaktoru W E R 440.
Postupné uvádění dalších bloků JE do provozu ai vyžádalo přejít od přístupu řešení jednotlivých problémů využívání jaderného paliv?, ke komplexnímu řešení hospodaření s
jaderném palive;;:. Proto byla na úrovni GŘ SEP v květnu 1985
jmenována Komice pro optimální využívání jaderného paliva
v JE G reaktory W E R 440 v koncernu SEP. ^ejími členy jsou
i zárjtupci Gií SEP, EBO, EMO, VIJJE, VÚPEk a rovněž zástupci
GŘ ČEZ a EDU.
Kolegium ministra paliv a energetiky v prosinci 1985
uložilo GŘ SEP, GŘ ČEZ a GŘ ČSUP zpracovat společný návrh
"Systému jednotného hospodaření s cerstvýra a vyhořelým palivem W E R 440 v rámci CSSR". Jednáním zúčastněných, gen. ředitelství bylo dosaženo společného návrhu, aby zmíněnou problematiku z hlediska jednotného postupu zastřešovala uvedená
Komise p#i GŘ SEP. Za zavedení a činnost Systému jednotného
hospodaření a jaderným palivem W E R 440 v ČSSR zodpovídá generální ředitel koncernu SEP a tím, že výkonnou činnost zabezpečují pvíslušné útvary VHJ SEP a ÍEZ, výzkumné ústavy
pracují v rámci platné organizační struktury a řádných hospodářských vztahů.
Zmíněný návrh Systému jednotného hospodaření byl přijat
na úrovni Pravidel pro elektrizační soustavu ČSSR č. 3/85.
Pokud se týká vyhořelého paliva, pak transport, skladování a odvoz do SoSR zabezpečuje 3EP (dopis 1. nám. isd.
ministra paliv s energetiky z 27.11.1985) ve 3iqyslu koncepce
přijatá na jednání v Moskvě v květnu 1985 a podpredsedu vlád
ČSSR a SSSR Gerleho a Antonova z 7.11,1985.
Citovaná "Komise" jako poradní orgán generálního ředitele
SEP koordiUuje činnost všech účastníků Systému jednotného
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trvale hospodárné využiv_.ní jaderného paliva, dosahování
úspor paliva v souladu s požadavky ctátního plánu výroby
elektrické energie a dispečerského řízení-., při dodržení
podmínek jaderné a radiační bezpečnosti provozování jaderných elektráren G reaktory W E E 440, V souladu s posláním
komise byli jejími členy jmenováni rovněž zástupci PMPE a
VZUP-ÚJ?.
Předpokládá se, že problematika hospodaření rs jaderným palivem bude obdobným způsobem soustředěná v kocernu
ČEZ.
3) Možnosti případné kooperace C3SR při výrobě jaderného

S rozvojem jaderné energetiky přistoupila íada zemí i:
zajištění potřeby jaderného paliva pro své JE vlastní výrobou resp. určitým atupněm kooperace a podílnictví na této
výrobě. Aktualizovaný přehled výrobců je uveden v tabulce č.2.
Výroba paliva je dnes klasickou průmyslovou činností
se zaběhnutou, dobře zvládnutou technologií, která se nicméně
krok za krokem dále vyvíjí jako celek; Jednotlivé operace
jsou automatizovány a zrobotizovány za pomoci výpočetní techniky; i závod jako celek bývá řízen počítačem. Ke zdokonalování a zlepšování výroby přispívá značně i lepší znalost
technologických, operací a v některých úsecích i aplikace jednodušších nových technologií. Spolu s vývojem výrobní technologie se vyvíjí i palivo. V souladu s jeho lepším využitíis
se modifikuje a zlepšuje jeho konstrukce tak, aby ve stoupa-*
jící míře byl využíván jeho energetický obsah (zvyšování vyhořte-., apod.).
Je tedy možné konstatovat, že dnešní íEjnovejší technologie výroby palivových článků se vyznačuje značným stupněm
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nrakticky kontinuálnímu zlepšováni technologie, která sni^aje náklady, z£.<:tk.vá ve světe cena výroby palivových článků v absolutní výši v posledních 10 - 10 letech prakticky
stejná, a to navzdory pokračující inflaci. Podíl ceny výroby palivových článků na celkové ceně jaderného paliva, palivových kazet, se podílí cca 15 - 25 % v závislosti na obohacení uranu a cenách ostatních položek, tj. přírodního uranu, konverze a „obohacování *
Možnostem případné výroby jaderného paliva pro reaktory W E R v ČSSR resp. možnostem kooperace C8bR se SSĽR na této výrobě byla v minulosti, především v období 5. a 6.PLP
věnována značná pozornost. V rámci úkolů státního plánu RVT,
především v rámci Stí RVT P 09-125-011 "Palivový cyklus jaderných elektráren" byla v různá míře a hloubce ověřována
možnost zvládnutí základních tecJinologickych operací výrobjr
palivových článků v modelovém meiítku, v některých případech
na poloprovozních zařízeních i zařízeních průmyslových. Byla
prokázána technická schůdnost prakticky všech základních
technologických operací od výroby palivových tablet až po
konečnou montáž palivových článků. Rekonverze OTV na U 0 2 byla prováděna pouze v laboratorním měřítku, výroba regulačních
nástavců používaných u reaktorů W E R 440 ověřována nebyla, ta
vsak nevybočuje mimo rámec běžné strojírenské výroby*
Ba základě provedených experimentálních prací byla vypracována řada studií, které pojednávaly z technického i ekonomického hlediska o případné výrobě paliva pro reaktory W E R
v CSSR. Přitom byly zvažovány různé rozsahy této výroby, různé materiálové vstupy, možnosti a účelnost postupného zavádění výroby anod.
Poslední studie na toto téma byla vypracována v roce 1903
v rámci prognostických prací na přípravě 8, PLP. Byly aktua-
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výroby G tin, že základními materiálovými vstupy pro ni by
byly obohacen;; sintrovcitelný UO,, ,a zirkoniové polotovary ze
SáaR. Bylo konstatováno, že zavedení této výroby v OSoR by
bylo technicky schůdné, nepředstavovalo by zvláštní rizika.
Orientačním ekonomickým rozbořen bylo rovněž poukázáno i na
možnosti ekonomických, výhod teto výroby a tím, že by mohla
být zavedena na základě sovětské licence a ce sovětskou
tec unie kou p omoc í.
J

l okud se týká rekonverze U?;- na U 0 p , vzhledejn ke otupni
jejího ovSření v C;jSK, citovaná studie předpokládala určitá
rizika, která by byla soejena s její realizací v CoiáR. Výrobu kovového zirkonia pro výrobu Zr-částí palivových kazet
by bylo potřebné v ČSSR vývojově dořešit, jedna se o energeticky náročnou výrobu a nutné základní materiály by bylo nutné dovážet, větäinou z nesocialistických zemí. V ČS3R existují dlouholeté zkušenosti s obdobným charakterem výroby jako
je výroba Zr-polotovarů, Zr-oántí palivových kazet VVER. Výzkuniné a vývojová práce prokázaly schůdnost zavedení této technologie, líicméno by její realizace vyžadovala značná investiční náklady a přitom by vzhledem k objemu v JOT o by potřebnému
pro ÔSáR byla hlavní výrobní zařízení nevyužita.
I když uvedeni studie vcelku kladně hodnotila nosnosti
zavedení výroby paliva pro reaktory TV'S?, v 5ooR> o to pro reaktory V7UR 440, je nožné předpokládat, že niíkteré technické a
technologická předpoklady by se oři převzetí licence změnily,
protože není zaručena shodnost případná licenční výroby s'
technologií, která byla ověřováno v rámci úkolů RVT. V určitém
roacahu by se nemusely naplnit i ekonomické předpoklady, např.
ceny vstupních materiálů i ceny technologických zařízeni.
Pro doplnění je možná uvést, že v této studii byla analyzována možnost zavedení výroby a montáže palivových článků, tj.
od výroby tablet až po konečnou kompletaci kazet, pro rovnováž-
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rocns. -í%lo konstatováno, že zavedením této výroby by bylo
no S no , s výhradami uvedenými výše, oni a it devizové prostředky na clovoz paliva ve výši cca 200 mil* ^čc; ročně. Spolu s
tím by mohla být csin produkce v ČSSR oproti nákupním cenám
ročně nižai o dca 40 mil.Kčs při vytvořeném zisku cca 50 mil.
C
Kčs/rok. Genové relace se vztahují k roku 1 J83.
S ohledem na některé směněné podmínky, např. na pokroky
v technologii paliva, změny cen atd., bylo na úrovni FMPE
rozhodnuto zpracovat ještě do konce roku 1986 novou studii,
věnovanou ekonomickému rozboru problematiky výroby palivo^
vých článků pro jaderné elektrárny v ÔS3R* íato studie by měla postihnout i další aspekty případné výroby paliva v CSSR
z širšího uárodohosnodáířského hlediska.
Je však potřebné připomenout, že otázka zavedení výroby
paliva v ČSSR není vecí jednostranného rozhodnutí, že musí
být posuzováno v kontextu integrovaného rozvoje jaderné energetiky v ranci členských zemí RVHP.
4) £^iäŽ!i£_í£_2£s§LvSÍL1_Í2!2ŠÍ!l2„VYU
Palivová složka reprezentující cenu jaderhého paliva může v celkových nákladech na elektřinu vyráběnou v jaderných
elektrárnách činit a£ 1/3, přičemž celkovo náklady na pořízení paliva mohou po dobu životnosti jaderné elektrárny dosáhnout až výše pořizovacích investičních nákladů na její výstavbu. Tyto orientační údaje se mění v závislosti na vývoji cen
paliva i růstu investičních nakladá, avšak canotná skutečnost,
že náklady na dovoz paliva ze £>SSR by měly v této pětiletce
činit více než 7 miliard Kos a v období 10. PLP by mohly dosáhnout až 17 miliard í<L6a> zcela jasně ukazuje, že ve zlepšeném
využívání jaderného paliva je jeden z významných zdrojů snižování nákladů na výrobu elektřiny a tepla, v jaderných elekt-
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Zvýšeni efektivnosti využití paliva v jaderných reaktore cla jo v poslední době středem zájmu jak výrobců jaderného palív.?., tak provozovatelů jaderných, elektrárens ovědčí
o tom rada publikovaných údajů v odborné literatuře.Rovněž
čo. výzkumná pracoviště ce ve větší či menší míre některými
dílčími pi-cblony lepšího využití paliv?, v reaktorech W E R
zabývají. Jsou to naoř. IÍJV, VtJJE, Škoda ZĽS, VTÍPEK, VZUP-'ÍJP.
Řešení těchto clíluích probléiiiů je v n2ktei\ých případech napojeno i na mezinárodní VTS. okutecnocití však zůstává^ že až
dosud se jednalo o řešení problémů dílčích, bez komplexního
pohledu na celou problematiku.
V prubShii 7. '2LV oe z iniciativy členských, zemí R7H?
včetně i-SoJR znčal na Virovni HK RVHP Atomenergo, předevšíin
v její Sekci c. 1 pro ífaktorovou vědu a techniku, připravovat kompletní program vědeckovýzkumných prací na terna "Zdokonalování využití paliva v reaktorech typu W E E í : .
První ucelený návrh programu spolupráce členských zemí
KVíiP a návrh pracovního plánu, byl vypracován Sovětským svazem již v roce 1964. K těmto návrhům se uskutečnilo několik
k'-nzultr.cx specialistů zainteresovaných zemí, byly předmětem
jednání cíelcce o. 1 SK RVHP Atomenergo pro reaktorovou vedu a
techniku i aamoťaJ SK Atomenergo.
Významným momentem ve formování vědeckotechnické spolupráce ae stalo přijetí Kompletního programu vědeckotechnického pokroku olenok/ch zení RVHP do roku 2000. V jeho 3. prioritním cmeru b.^chleny rozvoj jaderné energetiky je zařazen
problem 3.1.1 "Zvýšení efektivnosti využití jaderného paliva".
IT a jeho řešení a realizaci se budou podílet všechny zainterecovan-i členské země luVii? pod vedením Sovětského svazu. Zodpovědným recortem na os. straně je iMPE, gest ořem prací VlÍJE.
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Budou orientovány na:
a) zavedení 31eté palivová kampaně na JE s reaktory ^VER
1000 a 41eté kampaně na JE s reaktory VYER 440
b) zvyšování výkonu na JE s reaktory VVER 4'i-C
c) prověření možnosti a zavedení cyklováni výkonu na JE s
reaktory WISR
á/ vývoj a zavedení nových, režiraů výměn paliva, které zabezpečí zvýšení •:.'..ktivnocti jeho vyučiti a snížení úniku neutronů z aktivní zóny
e) prověření -možností a z&vedení zkrácených (prodloužených)
intervalů mezi výměnami paliva
f) zavedení nových vyhovivajících absorbátorů
g) vývoj, zkoušky a zavedení zdokonalených palivových kazet
h) vývoj, zhotovení a využití stendů inspekcí a oprav palivových kazet
i) prověření možností 4 resp» 5ti letých kampaní pro reaktory WEIt 1000 resp* W E R 440
j) další věd; výzkumné práce zaměřené na vývoj nových palivových cyklů G reaktory W E R t
K zabezpečení celého programu CD předpokládá provedení
komplexu výpočetních a experimentálních prací na fyzice
aktivních zón, teplofyzice, materiálová problematice a pod.
Budou vyvíjena nová zařízení (stencly), e.iroetimentální palivové články, metrologická kazety, budou využívány experimentální reaktory i reaktory energetická.
Naznačený program je možné rozdělit na dva hlavní1 směry, a to jednak zabezpečení intenzivnějšího a efektivnějšího

- 115 využívání & trvajícího typu rr liva (např. zvyšování hloubky vyho.žoní, doby pobytu paliva reaktoru, zněny kartogramů .
vsázek, cyklování výkonu atd.) a jednal: vývoj nového paliva, např. a novou technologií tablet, s využitia vy hoří v ajících abcorbátorů, G vyšäíra obohacení;;!, což by umožnilo
dále zvýšit jeho parametry a efektivnost využití. Uvedené
ctendy inspekcí by měly být vedle experimentálního programu
v budoucnu použity i na opravy havarovaných, ne he rrae tic kých
(částečně vyhořelých) palivových kazet.
Při ekonomickém hodnocení se předpokládá, že by realizací naznač^ i.ých opatření mohlo být dosaženo snížení palivové složky nákladů na výrobu energie v JE až o 10 %9 přičemž
při použití nových typů paliva by mohly být úspory i vyšší
(ve vazbě na jeho cenu). Je vsak třeba mít na zřeteli, že
předpokládané nové režimy provozování paliva mají vliv i na
ostatní oloaky nákladů (i negativní).
Závěrem lze konstatovat, že uvedený program spolupráce
by měl být potvrzen a podepsán Zplnomocněnými zástupci členských zemí RViíP koncem srpna t.r. v Moskvě a že účast československých organizací přispěje odpovídajícím způsoben k
rozvoji palivového cyklu a jaderné energetiky jak v ČSňR,
tak i v ostatních členských zemích RVHP.
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TABUĽKA I : Jaderné elektrárny v provozu k 31*12.1985
ZeaS
1.
2.
3.
4.

Poóet
reaktorů

93
43
50
33

USA
Francie
SSSR
Japonsko

20
38
16
12
8
8

5. TSSR
6. Velká Británie
7* Kaaada
8. Švédsko
9. Španělsko
10. Belgie
11. Tchaj-van
12. Švýcarsko
13. Jižní Korea
14. Finsko
15. ČSSR
16. Jihoafrická republ.
17. HDR
18. Bulharsko
19. Itálie
20. Indie
21. Argentina
22. Ma&arsko
23. Jugoslávie
24. Brasilia
25. Nisoseaí
26. Pákistán
Celkea

6
5
4
4
5
2

5
4
3
6

HWe
77
37
26
23
16
10
9
9
5
5
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1

851
533
803
665
429
120
521
455
577
486
918
882
720
310
980
842
694
632
273
240

2
2
1
1
2
1

626
508
125

374

248 577

Pramen: Reuter-ÔTK, 24. 1. 1986

935
820

632

TABULKA II

Výrobci lehkovodního paliva ve světě (tP/rok)
(kapacita vztažena na období 1984-87)

Stát

Firma

USA

Westinghouse

1 100 - 1 500

800 - 1 300
800 - 900
1 000 - 1 100

NSR

FBFC
General Electric Co
Exxon Nuclear
RBU (KWU)

Japonsko

JNF

USA

Combust.Eng.

Japonsko

MNP

USA

Babcock a Wilcox
áseaatom

Francie +
Belgie

USA
USA + NSR

Švédsko
Japonsko
Španělsko
Itálie
Sovětský svaz
Brazílie
Indie
V.Britanie
Jižní Korea
Tonaj-van

NFI
Enusa

FN
Atomenargoexport
Nuclebras

NFC
BNFL

kapacita

700
410
320
250
200
170
90

-

600
330
390

470

- 290
- 110
45 - 100
50
?
16
8 17
2
200 az

a•c

x Jižní Korea vybuduj9 závod na výrobu palivových Slánku
s pomocí západoněmecké firmy KWU, který by měl být uveden do provozu začátkem roku 1989
xx Tehaj-van plánuje vlastní výrobu pal. článků, doposud
odebírá palivo pro své tři jaderného elektrárny od
firmy GE Co
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Projevem zvyšování životní úrovne obyvatelstva, vědeckotechnického pokroku a rozvoje výroby jsou neustále
rostoucí požadavky na energetické zdroje, v hlavní míře
pak směřující k zajištění fjtále se zvyšující spotřeby "nejčistší:; formy energie - elektrické. Přijímaná opatření vycházejí z možností jednotlivých států, které zahrnují nejen
záaoby či dostupnost fosilních paliv, příp. vodní energie
či jiných zdroju, ale i stupeň technického a ekonomického
rozvoje, demografické podmínky, bezpečnostní požadavky, vliv
veřejného mínění aj. V souvislosti G omezenými zásobami
energetických zdrojů se však ve stále větší míře uplatňuje
v energetick.ch národních programech podíl jaderné energetiky.
Komerční zavádění jaderně energetických zařízení a jejich přiblížení populačním centrům samozřejmě klade zvýšené
nároky na zajištění bezpečnosti obyvatelstva, tj. okolní populace i personálu těchto zařízení) a to jak přivlastním provozu, tak i při případných haváriích těchto zařízení.

I když všechny odborné ctudie jednoznačně prokazují,
že provoz jaderných elektráren vystavuje ve..rjnost jen velmi
malÝm riziku.i, přesto přežívá mezi různými nkupinami veřejnosti obava z negativního vlivu jaderné energie z hlediska
bezpečnosti obyvatel. Tato obava je často způsobována nedoetatečneu osvětou, nevhodným spojováním nebezpečí jaderných
zbraní a nebezpečí vyplývajícího z provozu, pří[3. i havárie
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nají i neúplné .?. neodborná, někdy dokonce i neověřené a
zkreslené informace o příčinách a následcích poruch na jaderných elektrárnách. Oseto jcou tyto informace i nevhodne
formulovány, zveličovány a tím pak špatně interpretovány a
dávány do nereálných souvislostí. Prokázání dostatečné bezpečnosti k o:\ic r čně zaváděných j r berných elektráren je proto
pro všechny dodavatele jaderných zařízení, a stejně tak pro
orgány povolující jejich výstavbu a provoz prvořadým a základním úkolem.
?olo:!írae-li si otázku "Jakou bezpečnost lze pokládat
za dostatečnou?" je možná se na ni dívat z hlediska veřejnoati a z hlediska profesionálního konstruktéra jaderných
elektráren.
Pro veřejnost je třeba rozlišit ••]. va hlavní aspekty.
Prvním je skutečnost, zda pro výrobu elektřiny v daném časovém výhledu existují přijatelné alternativy, které by byly
vhodnější než výroba elektřiny v jaderných elektrárnách. Druhý aspekt s tímto úzce souvisí a hodnotí, zda užitky, plynoucí z výroby elektrické energie v jaderných energetických
eyatemech,ospravedlní vznik nových rizik, s nimiž musí společnost .;ři provozování těchto systémů zákonitě počítat.
Z hledielca konrjtruktéra-odborníka lze tuto otázku chápat trochu j'inak. Možnost rizika pro společnost lze korigovat inženýrským řešením syotému a rovnáš zvýšením investičních náklndů na fysické vybavení a na ochranná zařízení. Tímto je uožuo i to j.ialó, ale existuj í sá riziko, kterému je spolecnont vystavena, ještě více snííifc. Pro techniku konstruktéra proto problém spočívá v bilanci i/iezi celkovými náklady
na výrobu elektřiny v jaderných systémech a úrovněmi zabezpečení veřejnosti před riziky; tuto bilanci je třeba vyrovnat,
ma-li být jaderná energetika přijatelná. Tento rozdíl hledisek je základní disproporcí, která znesnadňuje komunikaci mezi
jaderný) konstruktére:.; a veřejností.

2 . £_il_OGofie a č Ij3není_ J e
Při -.y ä e t.ŕ ováni bezpečnosti jaderne energetických za
řízení lze vymezit principielně tři kategorie:
*••-/ bezpečnost bežného provozu
^ bezpečnost pi;i havárii
c/ bezpečnost při ohrožení zvenčí,
2 . 1 . E^Zjiejínoqj^ běžnaiio
U společenských rizik, vyvolaných bě^nýia provozem jaderně energetických sj/stimů, lze rozlišit tři hlavní problémy.
Prvním, a nej diskutovanej síni, je pronikání radioaktivního
odpadu do biosféry v průběhu celého jaderného cyklu. Druhý
problém se tyká rizik pro zaměstnance, souvisejících s normálním provozem a údržbou jaderných systonu. Oba tyto problémy nají svoji důležitost po celou dobu provozní životnosti jakéhokoliv jaderného energetického systému.
• Třetin probléaeli-, cterý přerůstá časové rozpětí provozu
jaderných elektráren^ je skladování radioaktivních odpadů.
^Mimořádně dlouhé doby do zániku u řady radioaktivních produktů vyvolávají otázku jejich bezpečného skladování, aniž by
byla ohrožena budoucí generace. Do této kategorie lze nimo
rizik provozu JE zahrnout i důležité bezpečnostní otázky
spojená s pře prac ování in jaderného paliv?, výskunen a zpracováním rc.dionuklidň, v/vojem nových jaderných zařízení, likvidací jaderných zařízení po uplynutí doby vylezené projektea
pro jejich provoz, tranunortea radioaktivních látek apod.
2

• 2 • Bezj^čiio e t jpjŕi h. n v ári_i

Za druhou kategorii ovlivňující společenské riziko lze
považovat neočekávanou havárii, at už jaderně energetického
zafičení
jako celku,či některých důležitých komponent a
podsystémů. Poje:i "neočekávanou" však v tomto smyslu nelze
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pravděpodobnou a "projektově předpokládanou"*
líeooekavaná havárie .oiohou být způsobeny konstrukčními
či výrobními vadami různých technických zařízení, nedostatečnou propr?covaností a přezkoušením projektu či provozních
předpisů nebo chybou personálu (obsluhy) při údržbě nebo za
provozu. Výsledky takovýchto havárií nohou vyvolat sled událostí, při kterých za neobvyklých podnínek s nízkou pravdepodobností může dojít k ohrození veřejnosti únikem radioaktivních zplodin.
Házory na havárie jaderných ejot rgetických systémů se
liší u provozovatelů jaderných elektráren a u veřejnosti.
Pro provozovatele elektrárny je každá uůáJ-st, která způsobí
zastavení provozu, a tudíž zastavení výroby elektřiny» velmi
nákladnou a nežádoucí nehodou. Hlavní z.jem veřejnosti je
však soustředěn na případný následek uvolnění radioaktivity,
a tudíž ohrožení zdraví obyvatel. Z hlediska filosofie jaderna bezpečnosti je samozřejmě tento druhý požadavek třeba považovat za primární. Přijímaná filosofie směřuje k dosažení
tak nízkého ohrožení, "jak je jen rozumne dosažitelné", tzv,
princip ALARA ("as l^w as reasonably achievable").
Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti tlakovodních reaktorů, která obsahuje i čs. jaderný program, je nimo jiné zalo-zíeno na několikanásobné ochraně proti úniku radioaktivity
a na koncepci " t říhl ad in ov é bezpečnoc.ti;:, která vychází z
koncepce tzv. "hloubkové ochrany*'.
Ochrena J'^i^J^ari^sr'1
několikanásobná ochrana sestáv\ z několika fyzických
bariár, které postupně brání možnosti úniku radioaktivních
produktů jtanfcsní z paliva do biosféry:
- první bariérou, zaručující vysoký stupen ochrany, je povlak
paliva

- 126 - druhou br::iárou jsou vysoce kvalitní ocelové stěny primárního okruhu o reaktorové nádoby
- třetí barieru pak tvoří ochranná obálke (tzv. kontejnínent) nebo jiná zařízení, jež nají zabránit rozptýlení
jakýchkoliv látek, jež by nonly uniknout zo. hranice palivového povlaku a primárního okruhu.
Spolehlivost každé z těchto bariér je vysoká a pravděpodob
nost současného selhání všech tří bariér je mimořádně nízká. Přesto, že nezávislost jednotlivých bariér nelze zaručit, představují účinnou ochranu životního prostředí před
účinky radioaktivního zářeni, a to jak za normálního provo
zu, tak i v případe nehod.

Tříhlor.inová koncepce je dalším d ůlesitým prvkem jaderné bezpečnosti:
- £rj/ní Jiliäina ne týká hlavně projektu a výroby reaktoru
i všech konn onent jaderné elektrárny. Projekt i jeho provedení nut.í šněrovat k přirozené bezpečnosti a stabilitě
systému, podporovat kvalitu, redundanci, zálohovanost,
prověřitelnost a možnost kontroly všech komponent elektrárny, a to ~'^k V G stádiu přípravy k provozu, tak při trvalém provozu po celou dobu životnosti elektrárny. Obsahem je
vhodný výběr paliva, chladivá a konstrukčních, materiálů a
projekce o. vyrobení komponent se zajištěním príťbe.íné nebo pe:tá>odické diagnostiky změn opotřebení nebo počínajícího
se lhání č á r:; t í.
- druhá hlcvlinp piedpokiádá, že navzdory péči věnovoné
projektu, výstavbe a provozu elektrárn3r, dojde k nehodě.
Zamezit nebo minimalizovat poškození elektrárny či ohrožení zdrc.ví obsluhy či veřejnosti musí v tomto případě
účinné bezpečnostní systémy. Zahrnujeme sem dodávku náhradní energie pomocí fyzicky nezávislých náhradních zdrojů
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záložním a nezávislým přístrojovým kanálemfeestavou) při
překročení maximálne přípustných hodnot parametrů elektrárny .
c

ÍÍ?A\.A^A liíi§ doplňuje 'bezpečnostní syst.jmy tak, aby
byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti v případě,
se dojde k extrémně nepravděpodobným a nepředvídaným okol
nostem a lokelisovány nebezpečně' radioaktivní látky v
he rme t ic k... a prostoru.
U tlakovodních reaktorů, zahrnuje zpravidla ays tém havarijního (někdy též nazvaný nouzového) chlazení aktivní
zcry a systémy určená k potlačení tlaku v hermetickém
prostoru. U reaktorů W a R je havarijní chlazení zajištěno pasivním systémem čtyř ^tlakových hydroakumulátorů a
vysokotlakým a nízkotlakým systémem k dlouhodobému zaplavování aktivní zóny z jímek pomocí havarijních čerpadel.
Přidružuje ie i systém havarijního napájení parogenerátorůi Potlačení tlaku po havárii je zabezpečeno prostorově
velmi objemným barbotažním systémem a sprchovým systémem.
Všechny tyto 07/s torny mají navíc vysokou zálohovanost.
j:\aVj\rie

Při návrhu bezpečnostních systémů se vychází z důsledků hypotetické havárie. Projekt elektrárny musí vyhovovat požadavku, aby i při této havárii byla zajištěna dostatečná bezpečnost obyvatelstva. Při tomto přístupu je mošno
postupně hypoteticky předpokládat stále nebezpečnejší' a
nebezpečně j š í h a vár ie.
Poslední v toto řadě, extremně nepravděpodobná havárie,
pak je nazývána "maximální projektovou havárií" (DBA - design
basis accident) a poskytuje základnu pro návrh bezpečnostního systému, iiaximální projektová havárie nro tlakovodní
reaktory voroněžského typu -je definována jako havárie se

- 128 ztrátou chlrdiva, kterou je prasknutí hlavního cirkulačního potrubí o jmenovité světlosti 500 mni (pro WE'R 440)
a více nes (300 mm (pro WER-1000) B okamžitým oboustranným výtokem chladivá; (současně se )ž předpokládá strata
napájení vlastní sootřebyj pro JE Mochovce se dále předpokládá maximální výpočtové zemětřesení - o síle 6 ballů
!
i.iSK-S4
s maximálním zrychlením 0,25 m/a ).
Důsledky takováto havárie (nazývaná teš LOC.A, nebo "velká
iT
LOCA - loss of coolant accident) jsou pečlivě prošetřovány jak výpočtové, tak při řadě modelov/cii experimentů.
Maximální projektová havárie není, jak z uvedeného vyplývá, tou nejnepravděpodobnější havárií, avä?k její výběr
je prováděn G e anahou o uvažování té "nejhi.or3Ínhavärie, t j .
havárie, která s sebou nese největší riziko pro obyvatelstvo. Rizikea při t on rozumíme součin pravděpcť- ťjpcDti výskytu a míry náaledků. Tomuto poctuou je ceasto vytýkána práve
tato skutečnost, tj. soustředění pozornosti na jednu vybranou havárii .a saí.iení zájmu o jiná havárie, která mohou mít
větší dosah at us pro svoji větší četnost (a menší-iii důsledky) nebo pro vetší následky (G velmi malou pravděpodobností).
Příkladem takovýchto havárií byly jak havárie na americké
jaderné elektrárně Three Mile Island - 2 (TM12) v Harrisburgu v r.1979, tak havárie na sovětské jaderné elektrárně
v Černobylu na jaře 1986. Obe tyto havárie byly haváriemi
neprojektovými, silně rozvířily hladinu veřejného mínění a
svýiu způsobem podpořily smysl a význam již před jejich vznikem prováděných analýz a rozborů tzv. nadprojektových havárií.
1

Definice maximální projektová havárie bývá často napadána i pro svou spekulativnoct a subjektivnoc;t a nožnost nesprávného vedení laické veřejnosti k závěrům, že k takto specifikovaným h-variím skutečně dojde, bez ohledu na nepatrnou
pravděpodobnost jejich výskytu, Během posledních několika
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nebezpečí, který uvažuje pravděpodobnost všech myclitelnjch, ( útdy i'nadproiektových poruch a jejich následky.

Tento přič tup bývá rf.zýván "Pravděpodobnostní hodnocení rizik:;." (PRA - Probabilistic Rick Assessment) - V současná dobč je tento přístup, rozvíjený dříve hlavně ve Spojených OtvXtech, doporučován i Mezinárodní agenturou pro
atomovou energii ve Vídni (LíAAE), přičemii je používán název
"Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti" (P3A - Probabilistic Safety Assessment) a jako jeho eoucást jsou uvažována i "bezpečnostní rozhodnutí" (safety decision).
Posoudit bezpečnost daného jaderného zařízení znamená
vyšetřit, jak je při jeho provozu ohrožen člověk a porovnat
toto ohrožení s běžně přijatými riziky. Pravděpodobnostní
model v podstatě umožňuje kvantitativně sledovat celý průběh
havárie, počínaje vznikem iniciační havárie s určitou pravděpodobností, s uvážením spolehlivosti jednotlivých bezpečnostních systému, pravdepodobným transporte;:! aktivit uvnitř a
rozptylem aktivit vně jaderného z přižení a konče pravděpodobným poškozením populace, např. výskytem rakoviny štítné žlárr
sy v důsledku kumulace uvolneného jodu 131. Tato myšlenka byla
poprvé formulována Parmerera v r. 1967 jako hraniční křivko
rizika a dále přijata a rozvíjena řadou dalších autorů.
RaoaDussenova sřudie
Závažným nioraenten ve vývoji pravděporlobnootní filosofie
v oblasti bezpečnosti jaderných elektráren bylo zpracování
rozsáhlé, tzv. Rasmus se novy studie (V/ASII-14OO) v r. 1975.
ijedeoátioienný tým odborníků .vedený prof. 'J, C. Raamuanenem vypracoval kvantitativní analýzy bezpečnosti lehkovodních reak-
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Cílem bylo určit nejdůležitější sekvence událostí,
která by mohly vést ke vzniku havárie n odhadnout jak
pravděpodobnost výskytu každá z těchto sekvencí, tak i jejich důsledky. Při hodnocení výsledné celková pravděpodobnosti určité sekvence událostí vedoucích k roztavení aktivní zóny došla skupina k závěru, že by se mohla uskutečnit
jednou za dvacet tisíc let provozu reaktoru. Smrt průměrného občane v důsledku havárie reaktoru byla výpočtově odhadnuta jako srovnatelná s možností jeho zabití pádem meteoritu .
Vydání zprávy vyvolalo veliký ohlas,byl oceňován komplexní a seriozní přístup k řasení všech otázek souvisejících c bezpečností reaktoru. Bylo zde poprvé důsledně pouaito netočí stromu událostí a poruch pro analýzu všech, větších nehod znamenajících riziko pro obyvatelstvo, i-íetodika
stromů událostí (induktivní způsob rozvíjení iniciující
události binární logikou danou správnou či olijbnou funkcí
bezpečnostních systémů, tj. vytváření kvantifikovaných havarijních řetčzcú) i metodika stroriS, ^oruch (deduktivní
postupný způsob hledání příčin nežádoucí události nebo poruchy opět .ia základě binární logiky) byla dále postupně
rozvíjena a je hlavní částí všech současných pravděpodobnostních studií bezpečnosti.
lía druhé straně vyvolalo vydání této zprávy i bouři
kritiky a uvedena byla řada důvodů a příčin, proč je třeba
výsledky pravděpodobnostních studií brát s rezervou. Připomínky se např. týkaly jedinečnosti každého zařízení, konzervativnosti přístupu, nedostatečných vstupních statistických údajů, ezperimentálně-teore tic káno neprozkoumáni některých havarijních jevu a konečně i nedocenění lidského faktoru, otudie však byla významným impulsem pro rozvoj pravděpo-
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dobnoctních technik v řadě zahraničních výzkumných pracoviřit.
Pro zajímavost lze uvést, že studie uvažovaly i počáteční příčinu a sekvenci havárie Tiil a formulovala důležitý závěr, že přechodové procesy, aalé havárie se ztrátou
chladivá a chvby obsluhy se významnou raěrou podílejí na
výsledném riziku, což byly právě příčiny havárie TMI. K nejv/zna;anejsí:i pracím, které byly v následujícím období zpracovány, patří líšmecká Dtuclie rizika (Gernan Risk ^tudy) z
r« 1981, která podobne jako studie americká v širokém rozsahu provedla analýzu bezpečnosti a rizika jaderných elektráren evropského typu.
Tříúrovňová "PSA
Současná postupy pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti zahrnují řadu vědních oblastí:
a)
b)
c)
d)

systémovou spolehlivoetní analýzu
klasifikaci havarijních posloupnosti
ocenění frekvence pro třídy havarijních posloupností
hodnocení uvolněné aktivity pro havarijní posloupnosti g
tavení a aktivní zóny
e) analýzu následků.

Provádí se zpravidla ve třech úrovních, z nichž:
1. uroven zahrnuje analýzy systémů v rámci elektrárny, vyhledání iniciačních událostí, sestaveni strcnů událostí
(dovedených až k rozhodnutí, zda dojde či nedojde k tavení taktivni zóny), analýzy pomosí stromů poruch;
2. úroveň sleduje uvolnění produktů štepení a detailně se
zabývá analýzou koutejraientu;
3. úroveň je soustředěna na zdravotní následky a analýzu
těchto následků.
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Přednosti pravděpodobnostního přístuou bývají značně omezeny obtížnou dostupností vstupních spolehlivostních dat. Vyl"r, volba a interpretace dat je v současné
době, kdy metodiky kvantitativní analýzy jsou již v široké míře rozvinuty, zásadní otázkou. Toto je také hlavní
důvod, proč rad;: států nemůže přijmout navrhovaný pravděpodobnostní přístup jako průkazný pro bezpečnostní analýzy
a využít jej pro rozhodovací proces. Jeho rozvoj však je
silně podporován právě pro jeho široké uplatnění v bezpečnostních analýzách jako doplněk deterministického prístupu.
Publikovaná informace o jaderná energetice (které se
mohou příp. lišit) uvádějí koncem roku 1985, že v provozu
bylo v 26 zemích celkem 355 elektrárenských bloků s výkonem
263 027 ivlvV, Přitom dalších 163 bloků je ve výstavbě a 75
objednáno. Celkově tedy ja v provozu a budováno 593 bloků
o celkovom výkonu 49G 156 ivM, Ze současna provozovaných
bloků je 268 reaktorů lehkovodních a z nich pak 189 tlakovodního typu* Programy jaderné energetiky ná asi 40 zemí,
přičjmž ve čtyřech se jaderná elektrárny podílejí na celkove produkci elektřiny více než 40 procent (Francie 64,8 %,
Belgie 54,8 fo, Tchajwan 52,4 #, Švédsko 42$)• V USA činí podíl JE na výrobě elektrické energie lo;.á, v 36611 11,3, v CSoE
činil v loňském roce 14,6 yh.
V průběhu předchozích let byla získána zkušenost s provozem, která oředstavuje téměř 4000 reaktorových let, přitom
sběru, zpracování a ukládání dat byla právě pro novost těchto
zařízení včnována zvýšená pozornost. Tyto skutečnosti a založení řady datobank hovoří ve prospěch n á s o m , še tato situace by se měla neustále zlepšovat. Sběr dat z provozu čs.
JE existuje pro systémy ivíaR (maření a regulace) a pro jmenovitě sledovaná zařízení, ověřuje se inovovaný spolehlivostní
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K analýze PSA je moan o ještě poznamenat, í e i když
okolností vedoucích k iniciaci havárii nebo poruch je velmi .onoho, existuje jen one zený počet klíčových výsledných
účinků. Sekvence udalostí s mnoha nožnými vstupy má tedy
zpravidla pouze několik výstupů, přičemž extrémním je
dnik v elkého množství radioaktivních látek do atmosféry. Fyzikálně k tonuto nůžío dojít pouze jediným způsoben, kterýn
jo roztavení paliva. Toto je tedy klíčovým bodera, přes který musí přejít všechny řetězce, aby bylo možno uvažovat o
vážném ohrožení veřejnosti, líení tedy důležité, zda existují
ještě dosud neurčená typy selhání, které by případě mohly
vést k roztavení aktivní zóny, jestliže je elektrárna konstruována tak, že lze řešit i situace s tavením paliva.
2.3.

Bezj?eicno8t jpjri, £j?J^?ejií_ zvenčí

Třetí kategorie společenského rizika principielně navazuje a rozvíjí předchozí kategorii. Jestliže j sine chápali
druhou kategorii jako ohrožení způsobená nějakým vnitřním selháním (technického charakteru), pak tato třetí je pouze jejím
doplňkem, připouštějícím možnost zemětřesení, větrů, záplav,
požáru, pádu letadla na elektrárnu, případně sabotáže. I iyto
jevy lze v některých případech převést na předchozí typ
analýzy, avšak případy, kdy by došlo pčcobením vnějšího účinku k s oučasnéiiiu poškození řndy zařízení, je třeba analyzovat
odděleno a bránit jim vhodným projektem.
Porucha několika zařízení způsobe?á vlivem jedné příčiny je tzv. porucha se společnou příčinou (OCi? - common cause
failure, někdy též Civil-1 - con.uon mode failure). Uplatňuje se
význsnnc i v druhá kategorii a je třeba vyhledávání a ochraně
před poruchami tohoto typu věnovat soustředěnou pozornost.
Takovouto společnou příčinou nohou být konstrukční závislosti (napj. společný zdroj energie nebo nožno.st poškození urči-
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vnější (např. lidské vícenásobná cľiyby při obsluze nebo
údržbě, společná náchylnost k poruše oři určité změně podmínek provozu, systematická chyba výrobce atd.).
Uvažujeme-li případ sabotáže, oddělme sabotáže způsobující pouze odstavení jaderné elektrárny, ale nevyvolávající obecné ohrožení. V případě druhém je třeba si uvědomit
rozsah a nosnost akcí, které je třeba k uskutečnění íabotáže
provést, .nosný stupeň rozptýlení uniklé aktivity a relativní náklady celé takové akce ve srovnání o alternativními
možnostmi vyvolání obecného ohrožení přinejmenším ekvivalentního dopadu. Realizace takovéhoto uměle vykonstruovaného
případu je v sak vysoce nepravděpodobná.

Zajištěn?' jaderné bezpečnosti je ve všech státech rozvíjejících svůj jaderný program v ěnována velká pozornost
a jsou vynakládány nemalé částky jak ve výrobě, tak při výstavbě a provozu jaderných zařízení a při řešení výzkumných
úkolů venovaných této problematice. K podpoře tčolfo prací
vyvíjí též velkou iniciativu Mezinárodní agentura pro atomovou energii.
Program IflJóC
Jednou z těchto irdciativ je mino jiné vytvoření určitého kodexu ověřených mezinárodně přijatých a doporučených zásad a požadavků pro její zajištění. Tento rozsáhlý program
pro vypracování souboru bezpečnostních požadavků a návodů pro
tepelné jaderné elektrárny, známý jako UUtíS program (Nuclear
Safety Standards), byl zahájen v r. 1974 a ukončen v loaském
roce. Byl rozdělen do pěti tematických oblastí:
1. organizace státního dozoru nad jadernou bezpečností (GO)
2. umístování jaderných elektráren•(8)

3. projektování jaderných elektráren (D)
4. provoz JI; včetně spouštění a vyřazování z provozu (0)
5. zajištění jakosti zařízení jaderných elektráren (QA)
V každá tematické oblasti byl nejprve zpracován základní
dokument obsahující soubor požadavků pro saj istení jaderne bezpečno;; ti (Code of Practice). IT a tento dokument pak navazuje aerie tzv. bezpečnostních návodů (Safety Guides).
NUoS dokumenty odrážejí přístup V" bezpečnosti, který
se ve světě vyvinul v posledních 30ti letech. Některé ženě,
která svá jaderné programy zahajují, přijaly 1TU3S dokumenty
přímo jako obecně závazné předpisy. Ostatní země jich využívají jako podkladový materiál pro zpracování svých podrobnějších předpiQŮi Celý program NU3S zahrnuje 60 dokumentů
zhruba v rezsáhu 2200 stran* ivíezi země, která se aktivně
zúčastnily práce v řídících orgánech, i specializovaných
pracovních skupinách tohoto programu, patřila i C33R.
I když ČSSRJ c tejně jako většina členských zemí íáAAE,
nepřebírá přímo' 1TU3S dokumenty do právních systémů a systémů
předpisů, návodů apod. (různá úroveň z hlediska technických
detailů, právní formulace) jeví se z hlediska praktického
využiti v podmínkách USSR jako cenné informace a doporučení
obsažená v ř^dě návedů ze aerií GO, o, QA a 0.

S cílem vj^užít získaných zkušeností o dlouhodobým provozem energetických jaderných reaktorů vytvořila ľ/IAAE v r.1983
(ve so olu prác i s 1TE.A - ITuclear Energy Agency) informační
systém o poruchách JJD, tzv. systém IR3 (Incident Reporting
System). Využívání informací z provozu je velmi cenným nástrojem pro zvýšení bezpečnosti a sooleiilivoati JE a syst©- ^
matické hlásení a vyhodnocování bezpečnostně význariiných událostí může vést ke stanovení potřebných úprov Jli a k vypraco-
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obdobné národní systény zahrnují všechny nenormální situace na JĽ, soustředí GG tento mezinárodní systém na závažnější poruchy a havárie. Cleny tohoto a yctónu je 22 zení
/I /, ne z i nimi i ČSíJR (od r. 1935).

4.
Československý jaderný program je založen na sovětských typech jaderných reaktorů a proto jako základ pro činnofit šněrující k zajištění jaderné bez Tečno:, ti v Československu slouží koncepce přijatá v SJDíir... Pro důsledné a nekonpronisní prosazování celospolečenského zdj.uiu o bezpečnost
jaderných zařízení je zřízen orgán státního dozoru, kteiv
je nezávislý na výrobcích a provozovatelích jaderných zařízení. Tento orgán určuje požadavky na jadernou bezpečnost,
jejich dodržování kontroluje a vydává souhlas k jednotlivým
činnon ten.
Přijetím zákona o státníi-i dozoru nad bezpečností jaderných zařízení 22.3.1934 byly pro v'icon státního dozoru nad
jadernou bezpečností vytvořeny obdobná legislativní podraínky, jaké nají ostatní tradiční orgány, zejnéna hygienické
služby a bezpečno^.ti práce. Státní dozor je svěřen Československa koaini pro atonovou energii (OůKAia) a podléhají
nu výroba, výstavba i provoz jaderných zařízení.
Jaderná bezpečnost je zákonen č. 20/13&4 Sb. definována jako stav a způsobilost jaderného zařízení a jeho obsluhy zabránit nekcntrclovatelnéiau zdroji stepné řetězové reakce a nedovolenému úniku radioaktivních lr.tel: a ionizujícího
záření do životního prostředí. TSšištš činooeti státního dozoru k jejíuu zajiájění je zanure.no předevříín na ty úkoly,
které je třeba zabezpečit provozovatelskou zení (i nejsou
tudíž zabezpečovány ?e strany oSSR, nebo vznikají na základe požadavků v důsledku nak'torých odlišných zásad pro bez-
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IJiiao činnost spojenou a výběrem stavsnistt pro jaderná z?.ř...zení se jedná především o kompletní zajištění spolehlivého a bezpečného provozu po celou dobu životnosti.
Mimořádný důraz je pritom kladen na kontrolu kvality vybraných komponent a systémů jaderných z?řízení a na kontrolu
kvalifikace a odborné způsobilosti provozních pracovníků.
Pro vlastní provoz jsou stanoveny provozní limity a podmínky, jejichž dodržování je důsledně kontrolováno. Dozorem
jcou pověřeni inspektoři jaderno bezpečnosti, z nichž část
působí trvale v objektech jadcrn/ch elektráren (zpravidla
již dva roky pred plánovaným termínem spuštění). Zákon vymezuje jejich trvalé pravomoci včetně pravomoci v naléhavých
případech nařídit snížení v/kónu nebo zastavení provozu.
Při přípravě výstavby jaderné elektrárny se nejprve pocuza^o výběr staveniště jako podklad pro udělení souhlasu
k územnímu rozhodnuti. Pro tento účel předkládá stavebník
zadávací bezpečnostní zprávu, která:
- hodr.otí staveniště z hlediska jaderné bezpečnosti
-předběžně hodnotí vliv jaderného zařízení na životní prostředí
- zadává projekt jaderného zařízení, vyplývající z po-iadavků
na jadernou bezpečnost v daná lokalitě.
Jaderná bezpečnost jo zde charakterizována základními
parametry, ťyoovým provedením a hlavníni bezpečnostními
opatřeními, analyzován je vliv okolí eLelktrá:;ny a její provoz a naopak. Poauzovány jsou účinky elektrárny v normálním
provozu i oři havarijních stavech, zej:aina pak krajní přípustné hodnoty výpusti radioaktivních plynu a aerosolů a
radioaktivit:/ v -odpadních vodách.
Pro vydání stavelrrího povolení vydává dále CSK.AE souhlas.na zákl.-dě předběhni bezpečnostní zprávy (PBZ). 'Jato

zejména obsahuje;
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- analytické a experimentální důkazy, že požadavky na jadernou bezpečnost, stanovení předchozí zprávou a zvláštní.-ni předpisy, byly v projektové d o kuně n tře i dodrženy^
- progran zajištění jakosti při výrobě komponent a výstavbe
jaderného zařízení;
- předběžný program kontroly jejich provozního otavu. "V toto
správo" jo nutno prokázat,že nezní hodnoty působení na okolí
budou překročeny ani v nejméně příznivých situacích.
Konečnou etapo výstavby je vydaní kolaudačního rozhodnutí, pro něž je jaderná bezpečnost ověřována při uvádění jaderná elektrárny do provozu a v průběhu zkušebního provozu, V
této souvislosti státní dozor nad jaderno:1, bezpečností C8KAE
schvaluje seznán programů, podle kterých je JE uváděna do
provozu, prováděno předkouplexní vyzkoušení systémů a zařízení, zkoušena vzáje::iná součinnost jednotlivých komponent a
prokazována bezpečnost a spolehlivost provozu. Jedná se LIJ.
o tři hydraulické zkoušky a dvě revize, po nichž končí předkoii-plexní zkoušky reaktorového bloku. Schvalovány jsou i
"individuální programy zajištění jakosti", které jsou zpracovávány pro jednotlivá vybraná zařízeni pro období výroby, montáže a provoz a.
K žádosti o kolaudační rozhodnutí je předkládána třetí,
tzv. před provozní bezpečnostní zpráva. (P"JT,Z)s která musí zejména z ahrn o v a t:
- zněny původního konstrukčního řešení obsažené v PBZ s průkazem, že nesníží bezpečnost jaderného zařízení
- doplňující :\ upřesňující výpoctv a měření, vyplývající z
požadavků KZ
- údaje b výsledcích realizace programu zajištění jakosti a
jejich srovnání s projektovanými hodnot?.li, o zpřesnění
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saŕí-sení v průběhu jeho provozního využiv iní
~ L; o ä a d a v k"^ na řízení provozu z hlediska jaderné bezpečnocti, zejmé'n?. oři uvidení do provozu (i'yaikalni a
energetické spou.it&ni), normální prove", abnormální provoz, havarijní o o dní n ley, provozní dokumentaci, zásady
údržby a obnov ••/, v/měnu paliva
- limity a podmínky bozpečn-áho provozu pro jednotlivé faze
opouštění a pro normální provoz jaderného zaŕ-izení
~ z puts ob evidence, kontroly a fysické ochrany jaderných
materiálů.
Důležitou součástí zajištění kvr-lity je způsobilost
personálu. V případě provozního personálu uá rostoucí trend
využívání simulátorů pro an S xrirujících okutečný blok JE.
\ŕ Č3SR je v líeoortnín äkolícím a výcviková;:: atredicku VÚJH;
využíván simulátor JS VYĽR 440 vyvinutý a vyrobený v GS31L.
Tento simulátor je nejdokonnlejaím siir.p.látorom v zeiuích RVHP
a ui.ioihauje simulovat nor:.iální provoz, přechodové a havarijní stavy* Pooítá ae o jeho využitím pro přípravu provozního
personálu i pro ostatní zeme provozující JE ;•:: W E R .
bezpečnost y_jilcql^ec]i_RJJ.
Problem tiká z a j i š t ě n í a výzkuna bezpečnosti CG. jaderných elektráľ-en je součástí řady státních úkolů, zejné'na v
programu A01 Rozvoj výstavb-y jaderné energetiky do r . 2:000,
Jedním z těchto úo? 1;YT jo i úkol, který i.\6. bezpečnost i ve
svém názvu - A OÍ-15S-OO4 Bezpečnost jadern/ch elektráren s
lehkovodními reaktory^ koordinovaný a řcoený hlavní měrou
v lístrvu jaderného výzkium v Řeži. Jeho cíle;:! je hodnocení
bezpečnosti Jii s LVľc pr^. potřeby .státního dozoru. Tento úkol
v r . 1985 úspěšné navázal na zdárně ukončený otyrlctý LľfclP
RVT A OL-159-1O3 Bezpečnost jaderno cnorgctic'cých zařízená.
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bezpečnostiach analýz, zabezpečování jednotného systér.iu
neutronově fyzikálních údajů pro jednotlivá konfigurace
aktivních aon, vyhodnocování teplotechnické spolehlivosti
aktivních son, spolelilivostní analýzy k prokázání jaderné
bezpečnosti vybraných .složitých ayotdnú, ocenení tepelně-r
hydraulických poiiiSrů při prechodových o roce nech jaderných
elektráren, rrzsíření souboru :"odelů pro vvpooet síření
radioaktivních látek život ním. prostředími.
Jednotlivé dílčí úkoly js:ou z m ě ř e n y na?
a) ataaadardizrci výpočetních progra-.iů používaných k hodnocení bezoečnocitnícíi zpráv, k zabezpečení prú.kaziiot";ti v
nich uváděných závěru, k vytváření podkladá pro vydávaní
kvalifikjvnných stanovisek, rozhodnutí a požadavků sloužících potřebám státního dozoru m.a jadernou bezpečností
(ĹÍJII - útvar hlavního inspektora)]
te) áoutroniokô, teplotochnickJ a .r:cchanic".cí charakteristiky
aktivní zóny
pro zabezpečovaní jednotného souboru neutronově fyzikálních úna.iů potřebných ke zpracování bezpečnostní dcku-:ien-tace a. doplňování programového zabezpečení fyzikálních
výpočtů, rozšíření a modernizace oouboru výpočtových
prograraů a podklp.dů pro posouzení bezpečnosti ti a kov cťl nich
reaktorů v oblasti teploteclmických ?• •'.ecaanických vlactn o & t í ak t iv ní z ony;
c) spolehlivcntní analýzy
pro vytvoření podkladu pro cystciaatický příutuo k provádění analýzy cs^olchlivoati a způoo^u zaji5::cn.í bezpečnostních funkcx jaderná elektrárny, prohloubení metodik
a progrr.nů pro cpole'ilivontni analýzu bez lečnostních c"•:tJr.iň jadorné elektrárny;
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pro vypracování základních údajů o bezpečno; ti JE
WĽR-44O (limity a podmínky provozu aktivní zóny)a zpracování údajů o teipiotechnických bezpečnostních lij.itech
aktivní zóny JE ,<i WER-1000;
e) hodnocení síření radionuklidů v okolí JE
pro sestavení kompletních modelů, která vystihnou zvláštnosti jednotlivých lokalit jaderných elektráren při hodnocení jejich vlivu na životní prostredí, provedení výběru vhodných měření tricia a zajištění jejich osvojení.
Přícpšvek byl koncipován se snahou o uvedení do problematiky bezpečnosti a spolehlivosti jaderně energetických zařízení. Uvedený přehled zdaleka nevyčerpáva uvedenou problematiku a nezabývá GG konkrétními technickými detaily. I když
nejsou, a na několika stránkách nemohly být problémy jaderná
bezpečnosti a spolehlivosti rozvedeny v plné yíři, bylo záměrem postihnout cmery a postupy v tsčo oblasti a poskytnout
i zájemci, který přímo v jaderné energetice nepracuje, základní informace a ucelený obrázek o teto problematice.
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