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ÚVODNÍ SLOVO

Ing. Antonín 5 i n k n e r

Geodézie České Budějovice, státní podnik

Rozvoj našeho národního hospodářství závisí přímo na

tom, jak dokážeme zajistit rostoucí potřebu energie. Pri-

tom je třeba respektovat změněné podmínky opatřování prvot-

ních energetických zdrojů. Zásoby klasických paliv se zmen-

šují, jejich využívání je spojeno s nepříznivými ekologic-

kými vlivy. Jednou z cest je zvýšení výroby elektrické e-

nergie a jejího podílu na celkové spotřebě energie vůbec.

Jaderná energetika je jediným reálným zdrojem kryti

zvýšené spotřeby elektrické energie. Jaderná energetika se

bouřlivě rozvíjí na celém světě*

Československo se na jejím rozvoji podílí dokončenými

elektrárnami v Jaslovských Bohunicích a Dukovanech a vý-

stavbou dalších elektráran v Mochovicieh a v Temelíně. Při-

pravují se i další lokality, z nejreálnějších lzo uvést Ke-

cerovce a Blahutovice.

Zatím největší investici československého jaderného

programu představuje jaderná elektrárna Temelín v okrese

České Budějovice. Celkový stavební náklad činí 68 miliard

korun*

To je i jeden z důvodů, proč se toto symposium pořádá

v Českých Budějovicích.

«

Výstavba jaderné elektrárny trvá - poSítáme-li dobu od

investičního záměru až po její dokončení - přibližně 20 let.

Přitom je nutné si uvědomit, že nejde jen o výstavbu vlast-

ní elektrárny. Kromě ní se realizuje řada dalších akcí na

dislokovaných staveništích, které její provoz podmiňují nebo
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s nim těsně souvisejí*

Jedná se zejména o výstavbu

- bytů pro provozní a výstavbové pracovníky (hotelové uby-

tovny Vltava, Hvízdal, Purkarec, Týn nad Vltavou a obyt-

né soubory v českých Budějovicích a Týně nad Vltavou),

- investic pro bytovou výstavbu v Českých Budějovicích a

Týně nad Vltavou,

- bytu a účelových objektů za zrušené obce a osady,

- železničních a silničních dopravních investic,

- vodních děl Hněvkovice a Kořensko,

- čistíren odpadních vod v českých Budějovicích a Českém

Krumlově,

- trolejbusové dopravy České Budějovice - JETE a v Českých

Budějovicích,

- tepelného zdroje a tepelného napáječe,

- náhradních rybníků za rybníky dotčené výstavbou,

- meteostanice,

- transformovny,

- zařízení stavenisí pro všechny dodavatele stavby,

Z uvedeného výčtu souvisejících akci - zdaleka ne

úplného - je patrný obrovský rozsah prací spojených s vý-

stavbou jaderné elektrárny*

Na všech činnostech se podílí po celou dobu výstavby

geodet. Představuje to zejména

- přípravné práce spojené s výběrem staveniště,

- výpisy a podklady z evidence nemovitosti,

- projektové práce,

- tvorbu účelových map,

- budování vytyčovacích sítí,

- vytyčení prostorové polohy a vytyčení podrobné,

- kontrolní měřeni,

- zaměření skutečného provedení a jeho souborné zpracování,

- tvorbu základní mapy,
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- průběžné a dlouhodobé sledování deformací stavebních ob-

jektů a

- majetkoprávní uspořádání dokončených staveb.

Uvedené geodetické výkony - jsou uveueny jen ty roz-

hodující - jsou všestranně náročné. Vyžadují u vybraných

objektů vysokou přesnost, soustředěni potřebných kapacit

pro operativní zajišíování všech prací, vybavení geodetic-

kou a výpočetní technikou, zvyšují nároky na dopravu pra-

covníku na rozsáhlých a oddělených staveništích. Nemalý

důraz se klade na koncepčnost všech prací a na jejich rych-

lé a bezchybné provádění. Vysoké nároky se kladou i na

osobní vlastnosti pracovníků, kteří práce zajišíují ve slo-

žitých podmínkách výstavby tohoto typu.

Problematika geodetických prací na stavbách jaderných

elektráren je velmi široká* Sympozium dává možnost všem

geodct&a, kteří se na nich podílejí, přispět svými poznat-

ky ke společnému prospěchu a vyměnit si zkušenosti z ob-

lasti uplatňování vSdecko-technického rozvoje, racionaliza-

ce a automatizace prací, jejich přesnosti, inovace techno-

logických postupů, využíváni nové přístrojové techniky, vý-

poSetní techniky a interpretace výsledků geodetických prací.

Věříme, že sympozium splní i své společenské poslání,

a příznivě ovlivní úroveň prováděni geodetických prací na

stavbách jaderných elektráren.
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ROZVOJ ENERGETIKY A VÍBŠR LOKALIT PBO JADERHÉ* ELEKTRÍRNY.

Ing. H r d l i č k a Miroslav, Energoprojekt Praha

1. Rozvoj energetiky
Ve všech vyspělých státech světa se projevuje značná

spotřeba elektrické energie v důsledku nových investic v
průmyslu, dopravě i v důsledku zvýšené energetická národ-
nosti v domácnostech. Během socialistické výstavby byly
u nás postupně vybudovány klasické tepelné elektrárny Ho-
donín, Tisová, Opatovice, Poříčí, Tušimice, Mělník* Pru-
néřov, Počerady, Vojany, Ledvice a Chvaletice. Klasické
tepelné elektrárny v dnešní podobě mají řadu nevýhod sej-
ména v oblasti ekologie:

- způsobují velmi škodlivé exhalace s vážnými důsledky na
lesní porosty,

- ovlivňují negativně odpadní vody,
- svými úložišti popela podstatně zvyšují prašnost apod.
Kromě toho stěžují přepravní situaci po železnici. V ranci
snížení vlivu exhalací se musí budovat v náročné spoluprá-
ci se zahraničními partnery odsíření jednotlivých elektrá-
ren.

Vodní elektrárny v našich podmínkách pomáhají řešit
energetickou situaci pouze jako špičkové zdroje.

Od šedesátých let se začíná postupně uplatňovat vý-
stavba jaderných elektráren. Jaderná energetika je pers-
pektivním energetickým programem některých průmyslově vy-
spělých států dnešního světa. V ČSSR se bude řešit krytí
přírůstků spotřeby elektrické energie a nahrazování doží-
vajících klasických zdrojů do max. 50 % zdroji jadernými,
přičemž půjde o jaderné elektrárny s reaktory WER. Prově-
řená technická koncepce jaderných elektráren s lehkovodní-
mi reaktory je racionalisována s cílem uvádět do provozu
koncem století levné, spolehlivé a bezpečné jaderné energe-
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tické zdroje. Perspektivně se rovněž počítá s výstavbou
jaderně energetických zdrojů s vysokoteplotními reaktory.

Pro přehled je nutno uvést JE již provozované, JE
ve výstavbě a uváděné do provozu či JE, s jejichž výstav-
bou se počítá v budoucnosti.

J3 A1 výkon 143 MW, uvedení do provozu 1972 - již odstave-
na. V roce 1970 se přechází na bloky WER 440 MW.
V1 JSBO 2 x 413 MW, uvedení do provozu 1981.
V2 JEBO 2 x 440 MW, uvedení do provozu 1986, již s lokali-

zační věží (barbotáž).
JE Dukovany 4 x 440 MW, uvedení do provozu první blok

8/85, čtvrtý blok 12/87.
JE Mochovce 4 x 440 MW s termíny uvedení do provozu 1989-

1992.
Nyní se přechází na bloky WER 1000 MW s kontejmentem
(ochr. obálka).

JE Temelín 4 x 1000 MW, IV.B stavba 2 x 1000 - první blok
do provosu 1992, V« stavba 2 x 1000 MW. Touto pátou
stavbou se má přejít na reaktory nové generace typu
WER 1000 - unifikovaný projekt 1992.

- budou uplatněny experimentálně ověřené kvantitativně
pravděpodobnostní výpočty bezpečnosti, které umožní vy-
typovat slabá místa jednotlivých systémů JE,

- budou uplatněny technické a technologické výpočty, meto-
dy zajištění a kontroly jakosti materiálů, živé práce s
cílem dosáhnout vyšší bezpečnosti, spolehlivosti a hos-
podárnosti provozu,

- životnost jaderných elektráren se zvýší na 40 let.
Perspektivně se počítá s výstavbou JE Kecerovce 2 x 1000 MW

- pravděpodobnost uvedení 1. bloku do provozu 1999-2000.
U další lokality JE Severní Morava-Blahutovice asaí zatím
schválen investiční záměr.

JS připravované a budované ve zcela specifickém a mi-

mořádném režimu jsou největšími investicemi v ČSSR. Stále

více se jeví potřeba přestavby předprojektové a projektové
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přípravy, řízení a provádění výstavby. Dochází k
- zaostávání technickoekonomických parametra za světovou

úrovní,
- zaostávání ve spolupráci investorských, projektových a
dodavatelských organizací se zahraničními partnery.

Příčinou jsou nepružné* administrativně pojatí organizač-
ní struktury v podnicích. Tak např. v porovnání počtu vy-
naložených hodin na instalovaný kW v BRD a ČSSR vyplývá.
Se v ČSSR je třeba odpracovat dle některýoh podkladu ně-
kolikanásobně více hodin na pořízení jaderné elektrárny
porovnatelného výkonu. Tato diference je ze značné části
způsobována tím, že ve srovnání s jadernými elektrárnami
ve vyspělých západních státech máme několikanásobné počty
výstavbových pracovníků, rozměry dílen a skladu, zařízeni
staveništ aj. např. dělníků v dílnách name až desetináso-
bek. Dalším činitelem je, že výstavba JE u nás je vždy
podnikem s kompletním administrativně-technlekým úsekem,
zatímco v západních státech pouze provozem s minimálním
administrativním vybavením.

Že lze dosáhnout vysoké kvality i ve výstavbě sovět-
ského typu reaktoru W B R 440 svědčí finská elektrárna Lo-
viisa, jež dnes patří k nejúspěšněji provozovaným jaderným
elektrárnám na světě. Lze to odůvodnit pravidelnými konzul-
tacemi finských projektantu např. ve Francii, BRD, USA,
apod, a též proto, že si mohou koupit některá zařízení, na-
bízená vlastními dodavateli v nízké kvalitě, jinde a třeba
ve výhodnějSÍ cenové relaci. (Např. kontejment Westinghouse).

V budoucnu je třeba hledat cesty jak omezovat inves-
tice vkládané do přípravy a hlavně budování jaderných
elektráren. Vysoké ceny jsou dány monopolním postavením
dodavatelských stavebních a technologických organizaci i
dalšími činiteli.

Stručně ke zpracování projektů jaderných elektráren.
Ta smyslu mezivládních dohod mezi ČSSR a SSSR o výstavbě
jaderných elektráren v ČSSR zpracovává sovětský projektant
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tzv. technický projekt a čs. strana spolupracuje na tomto
TP v dohodnutém rozsahu. Prakticky je zpracování rozděleno
na 2 čáati, tj. sovětskou a čs. zónu projektování. Čs. zó-
na projektování se zpracovává podle ča, předpisů o inves-
tiční výstavbě. V sovětské zóně zpracovává sov. projektant
dokumentaci podle sov. předpisů, tj. zpracovává dokumenta-
ci v úrovni technického projektu a prováděcího projektu.
Rozličný způsob zpracování projektové dokumentace je pak
řešen výnosy SKVTRI o odchylné úpravě dokumentace staveb.

Vývoj koncepce lehkovodních reaktorů a energetických
bloků zabezpečuje sovětská strana. Pro oblast primární
části jsou jednotlivé komponenty v ČSSR vyráběny na zákla-
dě zakoupené výrobní dokumentace. Zařízení sekundární čás-
ti vyrábí ČSSR na základě vlastního vývoje podle principi-
álního zadání sovětské strany.

2. Výběr lokalit pro stavbu jaderných elektráren

Při prvních stavbách JE se výběry lokalit prováděly
stejným způsobem jako u jiných důležitých a vládou sledo-
vaných stavbách energetiky a jiných rezortů. Kladl se dů-
raz na vojenská stanoviska, technické ukazatele (řešení
vlečky, komunikace, vodní zdroje, přívod vody apod.), na
otázku pracyvních sil, geologické poměry, využití druhot-
né energie apod.

Hlavní možností přírodního ohrožení těchto staveb

jsou však vlivy seismické a geologické popž. jejich vzá-

jemná kombinace* Pro zajištění jaderné bezpečnosti staveb

je třeba podřídit výběr lokalit především těmto hlediskům.

Protože posouzení lokalit z hlediska seismicko-geologické-

ho vyžaduje delší sledování, bylo vydáno usnesení předsed-

nictva vlády č. 174/81 o zřízení pracoviště v Energopro-

jektu pro výběr lokalit JE.

Pro budoucí stavby JE jsou především vybírány oblasti,

kde tyto stavby ještě nejsou a kde z důvodů, zvýšené ener-

getické náročnosti v budoucna bude třeba tyto stavby vybu-
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dovát. Tak se provádí výběr v oblasti Východní Slovensko
(Kecerovce), Severní Morava (Blahatovice), Východní Čechy,
Střední Čechy, Severní Čechy apod. V každé vybrané oblasti
se pak posuzují 2-3 lokality tj. cca 15-30 staveništ.

Pro výběr lokalit JE se provádějí geologické, geofy-
zikální a seismologické průzkumy značných rozsahu. Regio-
nálně geologický průzkum zahrnuje oblast o poloměru cca
100-200 km. Fro lokalitu se provádí průzkum do vzdálenosti
20-30 km. Tyto průzkumy jsou zpracovávány do mapových pod-
kladů v mSř. 1:50 000 či 1:25 000. Úkolem tohoto stadia
průzkumu je získání znalostí o geologické stavbě oblasti
a lokality stavby a to především formou archivní rešerše.
Získané informace slouží pro rozvinutí IG průzkumu a jako
podklad pro plnění úkolů inženýrské seismologie. Pozornost
je věnována tektonickému typu stavby, výskytu vrás, zlomů
a celému geologickému vývoji území.

IG průzkum následuje po regionálně-geologickém průzku-
mu a je nezbytným podkladem pro výběr staveniště a pro ře-
šení generelu stavby. Inženýrsko-geologický průzkum spočí-
vá na
- vyšetření stability lokality,
- vyšetření únosnosti a zajištění homogenních základových
poměrů pro rozhodující objekty,

- vyšetření sedání so zaměřením pozornosti na sedání zákla-
dových půd pod vlivem přetížení stavby,

- vyšetření úrovně hladiny podzemní vody a jejího chemické-
ho vlivu apod.

Z hlediska inženýrsko-geologické kvalifikace má vhod-
né staveniště pro stavbu JE tyto vlastnosti:
- celkové uspořádání generelu není ovlivněno základovými
poměry,

- sedání je rovnoměrné,
- základová půda je tvořena únosnými a málo stlačitelnými
zeminami a horninami,
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- zakládání je možno provádět běžnými způsoby zakladaní.
Pro stavby lze použít z výše uvedených hledisek i méně vý-
hodné lokality, ale s vyššími investičními náklady.

Po provedení výběru na 1-2 alternativy (staveniště)
as pak provádí rozšířený IG průzkum s vrty v síti 200x200 m
nebo 100x100 m s hloubkou vrtů 20-25 m nebo do dosažení
skalního podkladu. Dle složitosti geologické stavby je nut-
no provést též několik jádrových vrtů do hloubky 50-100 m.

Nedílnou součástí geologického průzkumu staveniště
JE je i geofyzikální průzkum. Pro volbu staveniště je tře-
ba zkoumat hlubinou stavbu zemské kůry metodami geofyzikál-
ními, gravimetrickými i magnetometrickými.

Kromě geologických průzkumů jsou pro výběr lokalit JE
nutné i průzkumy sloužící k vyjádření seismického ohrožení
navrhovaná stavby. Inženýrská seismologie se řídí sovětský-
mi normami, které mají v naší projekci závazný charakter,
protože jsou u nás v provozu a výstavbě sovětská jaderná
zařízení, u ktsrých GP garantuje jadernou bezpečnost. Vy-
dáváním předpisů pro umístění JE se zabývá i Mezinárodní
agentura pro atomovou energii (61AAB), která ve svém soubo-
ru norem a návodů k zajištění jaderné bezpečnosti vydává
závazná i doporučená ustanovení. Nyní se uskutečňuje pře-
chod na návody Interatomenerga - seismická norma 1939.

Pro pochopení problematiky inženýrské seismologie je

nutné vysvětlit několik termínů.

- Makroseismická intenzita se vyjadřuje např. ve stupních
stupnice MSK 64 (Medvěděv, Sponhauer, Kárník - 12 stup-
ňů) a vyjadřuje vliv na člověka, stavby, zemský povrch
apod.

- Velikost zemětřesení - magnitudo vyjadřuje množství ener-
gie uvolněné ve formě seismických vln a udává se v 9 stup-
ních Richtrovy stupnice.

- Akcelerogram je časový průběh kmitů zrychlení zemského
povrchu.
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Při výběru lokalit JE musíme vycházet z údaji seismo-
statistiky, seismotektoniky, detailního seismického rajóno-
vání a seismického mikrorajonování.

- Seismostatistika vychází ze souboru historických seismic-
kých dat a podkladem je mapa pozorovaných maximálních in-
tenzit historických zemětřesení na základě pozorování od

r. 1000. Pro každou lokalitu jsou sestavovány katalogy ze-
mětřesení. Území ČSSR lze charakterizovat jako oblast se
střední až nízkou seismicitou. Výrazně aktivnější v ČSSR
je karpatská oblast. Jedná se zejména o Malé Karpaty, kde
např. v Dobré vodě byl začátkem století naměřen 8° stupni-
ce MSK-64.

- Seismotektonika se zabývá vztahem tektonické stavby a
možnostmi vzniku zemětřesení. Výchozím podkladem jsou tek-
tonická schemata zlomových linií. lato schemata jsou výs-
ledkem vyhodnocení projevu silných zemětřesení, současných
pohybů litosférických bloků, rozložení ohnisek zemětřesení
apod.

- Detailní seismické rajónování. Cílem je zjištění seismic-
ké aktivity na měřené lokalitě a určení ohnisek místního
zemětřesení a mikrozemětřesení. Metoda detailního seismic-
kého rajónování obsahuje nepřetržitou registraci seismic-
kých signálů, které svou amplitudou převýší určitou úroveň.
Měření je prováděno v lokální síti 5-7 třísložkových seis-
mických stanic minimálně 2-3 roky. Třísložkové seismické
stanice máme umístěny v okolí JEBO, kde se nepřetržitě mě-
ří seismická aktivita s ohledem na jadernou bezpečnost V1

a V2.
- Seismické mikrorajonování. Účelem je rozdělení určité
oblasti na menší celky, ve kterých lze očekávat odlišné
projevy zemětřesení s ohledem na topografii území, rozdíly
v geologické a tektonické skladbě. Dochází k zesílení či
zeslabení efektu zemětřesení až o 1-2 stupně MSK-64.

V poslední dobS je rozvoj inženýrské seismologie svá-
zán s výstavbou JE, pro které představuje seismické ohrože-
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ní základní, vylučující kriterium vhodnosti lokalit pro

výstavbu. Detailní seismologický průzkum je významný i z

hlediska investičních nákladů - při přírůstku intenzity

o 1° MSK se počítá u stavební části s nárůstem investič-

ních nákladů o 10 - 15 %.

Existuje systém ochrany reaktorů a systém ochrany
elektrárny.

Přístrojové zajištění jaderné bezpečnosti elektrárny

se z hlediska seismického ohrožení provádí v současné době

pomocí systému SIAZ (systém automatické antiseismické

ochrany).

Signál se zde snímá třemi třísložkovými snímači, kte-

ré mohou být umístěny různě, ale většinou na základové des-

ce budovy reaktoru. Jsou nastaveny na dvě prahové hodnoty,

1. Zrychlení 10cm/sec2-prah varování. Signál jde do velína

elektrárny a automaticky zapne zapisovací medium signálu.
2. Zrychlení 35 cm/sec2 odpovídající 5° MSK-prah automatic-
kého odstavení. Obsahuje světelný a zvukový signál, zapnutí
zapisovacího zařízení a odstavení reaktoru.

Předpověz zemětřesení není zatím spolehlivá. Výskyt

zemětřesení silnější intenzity nastává často po slabších

zemětřeseních. Existují případy úspěšné předpovědi zemětře-

sení (Čína 1975 M 7,3) a neúspěšné (Thessaloniki, kde byla

provedena zbytečná evakuace města).

Pro posouzení aktivity geologické stavby, jejíž hodno-

cení je nezbytným podkladem seismotektonického hodnocení

oblasti, lokality i staveniště je nutno znát i výsledky vel-

mi přesných měření vertikálních a horizontálních pohybů

zemského povrchu. Recentní pohyby zemského povrchu jsou

tektonickými jevy, které můžeme v současné době přímo sle-

dovat. Geodetické metody jsou jediné přímé metody jejich

určení. Na základě i těchto měření se např. upustilo od lo-

kality Dubenec (jižní cechy).
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Důležitou roli ve výběru lokalit mají tedy i geodeti

a jejich výzkumná pracoviště.

Práce geodetů se však uplatňuje od výběru lokalit JE

přes vypracování podkladu pro předprojektovou a projekto-

vou dokumentaci, budování spec. vytyčovacích sítí, podrob-

ná vytýčení, zaměření skutečného provedení stavby až po

měření deformací a sedání před i po uvedení do provozu.

Lze říci, že práce geodetů v energetice je nezastupitelná

a patří k nejdůležitějším činnostem na stavbě. Toto sym-

pozium poskytne v následujících přednáškách přehled o této

mnohostranné činnosti.
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TEKTONICKÉ POHYBY A VÝSTAVEA JADSHNÝCE ELEXTRÍREN

Ing. Pavel V y s k o č i l CSc, Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický, Zdiby

1. li v o d

Z důvodů všestranného zabezpečení bezporuchového pro-

vozu tak důležitých investičních celků, jakými jsou Jaderné

elektrárny, je prováděn i výzkum tektonických pohybů v okolí

jejich předpokládaného umístění. Na rozdíl od metod užíva-

ných v geologii se pro tyto účely využívá výsledků opakova-

ných geodetických výškových i polohových měření, podávajících

exaktní údaje o charakteru pohybu /i/. Jak se stalo v ÓSSR

již tradicí jsou tyto postupy využívány pro teoretické i pra-

ktické účely téměř třicet let. Z těchto hledisek dosavadní

zkušenosti i poznatky dovolují plně zabezpečit požadavky kla-

dené na informace, nutné při výběru staveniště po stránce

stanovení regionálních i lokálních tektonických pohybů.

2. Posouzení dynamiky oblasti jaderné elektrárny

Oblast okolí plánované jaderné elektrárny zahrnuje úze-

mí do 150 km a 2 těchto hledisek je tedy předmětem posuzování

prakticky celé území ČSR. Výchozím podkladem jsou údaje mapy

ročních rychlostí svislých pohybů /2/, konstruované pro úze-
mí ČSR ve výchozím měřítku 1:200 000 s intervalem isoíar

0,1 mm/rok. Podkladem pro posouzení vodorovné složky pohybů
jsou analýzy opakovaných triangulací, provedených na našem
území v druhé polovině minulého století a ve dvacátých a tři-
cátých letech tohoto století, Výsledky jsou při tom charak-
terizovány hlavními osami pole deformace, které jsou nezávis-
lé na dané souřadnicové soustavě a konfiguraci sitg /3/, /+/.

Uvedené údaje slouží k posouzení vlastností recentních
tektonických pohybů a deformací ve vztahu ke známým geologie-
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kým zlomům, seismoaktivním oblastem apod. Předmětem zkoumání

je zejména současná dynamika takových poruchových oblastí,

která by svou intensitou mohla vyvolat seismické jevy nebo

jinak ovlivnit stabilitu lokality JE a její vlastní konstruk-

ci. Celý výzkum je vázán na studium celkového pochopení dyna-

miky území ČSR, zejména pak vztahu mezi Českým masivem jako

starou platformou Evropy a mladými orogeny Alp a Karpat. Při

tom kontaktní zóna mezi Českým masivem a obloukem Západních

Karpat leží na území Moravy a je jednou z nejaktivnějších čás-

tí ČSR /3/, /4/. Podrobnější diskuse těchto vlastností však

přesahuje rámec tohoto pojednání.

3. Posouzení dynamiky lokality a staveniště JE

Podrobnější výzkumná pozornost se soustřeáuje do blízko-
sti území, určeného alternativně k výstavbě JE. Na rozdíl od
studia oblasti, vyžaduje výzkum dynamických vlastností loka-
lity speciální geodetická, výäková i polohová míření. Proto
je lokalita plánované výstavby JE včetně předpokládaného sta-
veniště pokryta v okruhu 10 - 30 km účelovou nivelační a polo-
hovou sítí. Výběr bodů těchto sítí je určován jednak požadav-
ky na geodetická zpracování a rozbor výsledků měření, jednak
polohou zlomových linií a dalších poruch podloží lokality.
Při volbě konfigurace sítě se přihlíží rovněž k tomu, aby mě-
řením bylo pokryto i vlastní budoucí staveniště JS. Body opa-
kované nivelace a triangulace/trilaterace nejsou spravidla
identické. S cílem snížit působení různých sezónních vlivů
(stav atmosféry, sezónní kolísání nivelačních bodů apod.)
jsou měření v těchto sítích opakována nejméně dvakrát ročně.
Metodika měření je zpřísněna zvláštními opatřeními /6/. Opa-
kovaná tíhová měření na lokalitách plánované výstavby JE v
oblasti ČSR nejsou prováděna. Důvodem jsou dosavadní zkušeno-
sti z rozborů často opakovaných tíhových měření na geodynamic-
kém polygonu Lišov v jižních Čechách, jakož i periodických
měření na severojižní tíhové základně v Čechách. Ukazuje se,
že lokální tíhové změny leží pod hranicí přesnosti, dosaži-
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telnou gravimetry, které jsou v ČSSR k disposici.

liěřieké práce v nivelačních sítích provádějí zpravidla

krajsky přísluoné podniky Geodézie, měření v polohových sí-

tích pak centrálně GKP Praha. Bozbory postupně přibývajících

výsledků těchto měření jsou prováděny ve VTÍGTK podle vlast-

ních technologii. Je nutno zdůraznit, že technologie rozborů

výsledků měření jsou postupně vyvíjeny a zdokonalovány a je

proto obtížné je jednoduSe charakterizovat. Pokud jde o svis-

lou složku pohybu, posuzují se zejména výškové změny mezi ;

hlavními, zvláště stabilizovanými body a jejich časový vývoj.

Někdy je využíváno i projektivní vyjádření svislých pohybů,

které je názorné, avšak pro numerické rozbory nevyužitelné

(Obr. 2.). K posuzování vlastností dynamiky ve vodorovném smě-

Obr. 2. Svislé pohyby lokality Blahutovice.

ru se používá zpravidla transformace v pole vodorovné defor-
mace, a to jak v rámci vybraných trojúhelníků, tak i v ploS-
né čtvercové síti. Předmětem výzkumu jsou pak časové variace
sledovaných prvků , rychlost jejich nárůstu a vazba na geolo-
gické členění lokality. Zvláštní pozornost je věnována veli-
kosti a charakteru tektonických néklonů v prostoru plánované-
ho staveniště.
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Výsledky analýz jsou předávány v pravidlených rozboro-
vých zprávách zadavateli prací, Energoprojektu, k dalšímu vy-
hodnocení a využití při expertizním posuzování vhodnosti dané
lokality. Vedle přesnosti měření je pro posouzení dynamiky lo-
kality důležitý časový interval, poskytnutý pro daný druh
výzkumu. Za optimální je považována desetiletá řada opakova-
ných geodetických měření, za minimální pak řada pětiletá.
Dosud se však ani na jedné ze studovaných lokalit nepodařilo
toto pravidlo dodržet. Důvodem dřívějšího ukončení měřických
prací bylo v jednom případě zahájení výstavby JE, v dalších
případech pak vyloučení lokalit z dalšího plánování. Tato
skutečnost proto klade zvýšené nároky na co nejrychlejší vy-
budování účelových sítí a zahájení výchozí etapy měření v za-
dané lokalitě. V průběhu výstavby a provozu JE není již výz-
kum tektonických pohybů prováděn a v prostoru staveniště jsou
používány jen metody inženýrské geodézie, jejichž obsah je
diskutován v jiných referátech tohoto symposia. Jak ukazují
poslední zkušenosti je tento postup ke škodě kontinuity in-
formací o dalším vývoji pohybů tektonického charakteru. Dosa-
vadní poznatky mimo jiné ukazují, Že režim lokálních tekto*
nických pohybů se může měnit při průchodu seismických vln
vzdálenějších zemětřesení studovaným územím, což může ovliv-
nit i další vlastnosti zařízení JE. Z těchto hledisek je žá-
doucí, aby studium vývoje tektonických pohybů v blízkosti JE
pokračovalo i v průběhu výstavby a během provozu.

Tektonické pohyby jsou příčinou seismických jevů a je-

jich studium geodetickými metodami může podstatně přispět k

jejich prognóze. S těmito záměry byla také založena účelová

výšková a polohová sít na seismoaktivní hronovsko-poříčské

poruše a nalezena dobrá shoda mezi dynamikou a výskytem země-
třesení /7/.

4. Závěr

Výzkum tektonických pohybů na lokalitách plánované vý-
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stavby JE s využitím geodetických metod je součástí opatření»

zabezpečujících bezporuchový chod těchto citlivých inženýr-

ských staveb. Získané výsledky a poznatky jsou exaktní a ne-

zastupitelnou informací o vlastnostech tektonických pohybů

okolí JE. Z bezpečnostních hledisek je proto nutno doporučit,

aby výzkum tohoto druhu byl prováděn nejen ve stadiu výběru

staveniště, ale i při výstavbě a provozu každé JE. Kromě toho

je třeba také rozvíjet výzkum tektonických pohybů v jednotli-

vých seismoaktivníeh oblastech ČSR.
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POZNATKY 2 VfSKUMU RECENTNfCH P0HY80V ZEMSKÉHO POVRCHU

NA LOKALITE GA0R0VE3 ELEKTRÁRNE KECEROVCE

Doc.Ing. Pater M a r č á k , CSc., Geodézia,n.p,.Prešov

1, Ovod

V rámci plánu výskumných prác na 7. päťročnicu sa na

VOGK Bratislava v kooperácii s n.p. Geodézia Prešov rieši-

la problematika výskumu súčasnej dynamiky zemského povrchu

na lokalite jadrovej elektrárne Kecerovce. Komplexný pro-

gram prác na 7.päťročnicu zahrňoval vypracovanie projektov

lokálnych sieti (nivelačnej.gravimetrickej a polohovej).vy-

budovanie projektovaných bodov (1983) a vykonanie po jednom

nivelačnom a dvoch tiažových meraniach v r.1984 a 1985,Lo-

kálnu polohovú siet sa, žial, doteraz nepodarilo vybudovaí.

V 8.päíročnici práce pokračujú. V r.1986 a 1988 sa

uskutočnili opakované nivelačné a tiažové merania a súčasne

od r. 1986 prebiehajú práce spojené s matematickým a gra-

fickým spracovaním nameraných údajov, ich analýzou a geode-

tickou interpretáciou a zostavovaním máp recentných zvis-

lých pohybov lokality. Matematické spracovanie výsledkov

z roku 1988 nie Je ešte ukončené.Očakávame,že^poskytne od-

poveS na niektoré doteraz neujasnené otázky,

5 ohladom na vymedzený rozsah referátu nie je možné

zapodieva? sa celou škálou získaných poznatkov. Preto sa

obmedzíme len na tie, ktoré môžu byí najaktuálnejšie z as-

psktuvSúcasnej dynamiky zemského povrchu na iných lokali-

tách.

2.Lokálna nivelačná a gravimetrická siet na lokalite

Kecerovce

Lokálna nivalačná sief sa skladá z 8 nivelačných po-

lygónov (555 nivelačných oddielov). Ich obvody sa pohybujú
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od 35 do 60 km. Celková dlžka, vrátane volných tahov,sa rov-

ná 243 km.Na sledovanie recentných zvislých pohybov slúži

107 velmi dôkladne stabilizovaných bodov (pozri [l] ) a na

slenovenie Sašových variácii tiažového póla Zeme 38 tiažo-

vých bodov (6 polygónov),Každý tiažový bod sa nachádza v

bezprostrednej blízkosti nivelačného bodu. Tento spôsob sta-

bilizácie nie je výhodný7. Bude treba nájst také riešenie,

aby obidva body (nivelačný aj tiažový) boli stabilizované

jedinou stabilizáciou.

Body obidvoch sieti sne rozvrhli tak, aby bolo možná

vzájomne porovnávat pohybovú aktivitu troch morfoštruktúr-

nych jednotiek, a to: Čiernej hory. Košickej kotliny a Sien-

ských vrchov.Pritom sme zohlednili geologickú a tektonickú

stavbu územia,najmä priebeh homédského zlomového systému

prebiehajúceho v smere S-3.

VBaka interdisciplinárnemu postupu pri štúdiu recent-

ných pohybov máme na danej lokalite už od r.1985 k dispozí-

cii vyhodnotenie stability nivelačných bodov z hladiska

možného vplyvu exogénnych procesov. Autor vyhodnotenia kon-

štatuje v [2] , že vybudovaná siet sa vyznačuje vysokým

stupňom kvality.

3. K otázke meracej metódy

Pri meraniach v lokálnych sietech konaných vo velni

krátkych časových intervaloch (napr.ročných) je potrebné

zabezpečit najvyššiu kvalitu nameraných údajov,akú súčas-

ná meracia technika môže zaručit,Preto súbežne s koncentro-

váním na hlavnú úlohu,ktorou je Štúdium súčasnej dynaniky

ženského povrchu,treba náležitú pozornost věnovat ej mera-

cej metóde a metodike meracích prác vôbec.

Na odstránenie niektorých nevýhod tzv.prerušovanej ni-

velécie [3] vypracoval autor v r, 1983 novú modifikáciu me-

tódy zvlášt presnej nivelécie,ktorú nazval dvojčetová nive-

lácia.Pri nej sa. ako potvrdzujú doterajšie merania,význam-
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ne znížil vplyv systematických chýb,zvýšila sa přesnost vý-

sledkov a efektívnosť meracích prác.

Avšak ani pri tejto metóde sa naeleminuje systematic-

ký vplyv z nepresnej znalosti rozmeru latových stupnic

(vplyv chyby mierky nivelačnej siete), V literatúre sa ve-

nuje v posledných zhruba 20-tych rokoch otázke jeho elimi-

nácie velká pozornost.

Tento moment,ale najmä prekvapujúce výsledky laboratór-

nych etalonovani invarových nivelačných lát Geodézie n,p,.

Prešov a neočakávané výsledky opakovaných nivelácií v lo-

kálnej sieti Kecerovce,dal autorovi podnet k analýze sys-

tematických vplyvov na odhad priemernej dlžky letového met-

ra pri laboratórnom etalonovani pH a kritickému hodnoteniu

postupu,ktorý teraz používame pri určovaní priemernej dlžky

latového metra.

Predpokladám, že v čase konania konferencie bude prá-

ca j~4j už publikovaná. Preto sa v tomto referáte obmedzím

len na stručnú zmienku o týchto vplyvoch. Podlá zahranič-

ných výskumov môže systematická chyba z rozdielu dlžky la-

tovej stupnice v zvislej a vodorovnej polohe dosiahnú? až

35 jum. Výsledky ZPN v horách nebezpečne skresluje a znehod-

nocuje systematická chyba z rozdielu teplôt invarováho pá-

sa pri komparácii a meraní,avšak chyba z rozdielnej teplo-

ty zadnej a prednej laty zataži výsledky aj v rovinatom ú-

zemi,Dej velkost môže dosiahnút až desiatky um. 0 chybách

delenia latových stupníc sa donedávna predpokladalo , že

sú nepatrné a že ich možno zanedbat.Podia literatúry však

treba tento názor korigovat,lebo chyby polohy čiarok lato-

vých stupníc dosahujú 10 pm až niekolko desiatok um.

Významný pokrok možno očakávat od zavedenia do praxs

registračného nivelačného pristroja RENZ 002A VEB C.Zeiss,

ktorý umožňuje korigovat každé čítanie o hodnotu chyby v

polohe príslušnej čiarky latovej stupnice [sj a zbaví úmor-

nej práce zapisovatele, lebo vedenie polného zápisníka od-
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padne.

Ako som sa už zmienil,časové zmeny rozmeru letových
stupníc podla výsledkov laboratórnych etalonovani naiich
lát v metrologickom stredisku VOGTK v období IV.1983 - XI.
1986 sú (ež na jednu výnimku ) prekvapujúco velké,Navyše
je nápadná nielen zhoda znamienka zmien všetkých etelónova-
ných lát,ale tiež pomerne dobrá zhoda ich hodnôt,Zistené a-
nomálne zmeny (skoky) priemernej dlžky latového metra sa ne«
podarilo vysvětlit. Nezodpovedaná ostáva aj otázka inverzii
v priemernej dlžke latového netra.

Analýza nameraných údajov Balej ukazuj e,že empirické
hodnoty strednej kvadratickej chyby náhodnej kolišu okolo
7 um a sú v porovnaní s hodnotami úplnej chyby nepatrné.
Zrejme sa tu uplatnili velmi velké systematické chyby.Ich
empirické charakteristiky kolišu okolo 17 um ( s extrémnou
hodnotou 30 um), Zatiel ich taktiež nevieme vysvetlil.

Ke3 tieto výsledky porovnáme s údajmi v [6J .zistime,
že úroveň našich laboratórnych komparácii zjavne zaostáva
za úrovňou dosahovanou na VST VO Varšave, Absolútne hodno-
ty priemernej zmeny korekcii ( dlžky letového metra) medzi
dvoma laboratórnymi komparáciami nedosahujú 6 um a empiric-
ké charakteristiky strednej kvadratickej chyby náhodnej a
úplnej sú praktickyjrovnaké (5 um). So je v súlade s presno-
sťou etalonovania 4 um udanou v [6] a nenasvedčuje o prí-
tomnosti systematických vplyvov.

Treba však povedal,že v súčasnosti sa aj u nás podni-
kajú kroky na zvýšenie úrovne etalonovania nivelačných lát,
Medzi súčasné aktuálne úlohy petriVrlešenie otázky modelu
n* odhad presnosti laboratórnej komparácie adekvátneho so
skutočnosťou,Terajší model nezahrňuje totiž vplyv viacerých
chýb na určenie rozmeru letových stupníc a neposkytuje pre-
to reálny odhad skutočnej presnosti.
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4. O určovaní recentných tektonických pohybov kombináciou
výsledkov simultánnych nivelačných a tiažových meraní
v lokálnych sieíach

Zmeny prevýšení odhadnuté z výsledkov opakovaných nive-
lácil sa interpretujú ako zvislé posuny (pohyby)
zemského povrchu, čo nemusí vždy zodpovedoí skutočnosti.KeS
sa totiž tiažové pole Zeme mení s časom, jeho potenciál Je
funkciou polohy bodu v priestore aj funkciou 5asu, V takom
prípade zmeny nivelačných prevýšení charakterizujú zmeny roz-
dielov tiažového potenciálu, avšak nemusia byt identické s
reálnymi zvislými posunmi zemského povrchu [ľ] . Na ich od-
had treba,ako poukázal už v r, 1958 Molodenskij [á] , v záuj-
me eliminácie vplyvu zmien tiažového póla, zohlednit časové
zmeny hladinových plôch. Takže reálne údaje o recentných zvi-
slých pohyboch zemského povrchu možno ziskaí len na základe
výsledkov opakovaných simultánnych nivelačných a tiažových
meraní.

Problematikou určovania skutočných (geocentrických }
zvislých pohybov zemského povrchu z výsledkov opakovaných
nivelačných a tiažových meraní sa zapodievajú viacerí auto-
ri Í7,9-14] . Ako uvádza Ourkinová [loj , v súčasnosti nie
je pre možné zmeny polohy stredu hmôt Zeme úrčit absolútne
pohyby bodov zemského povrchu. Metódami družicovej geodézie
možno v princípe určit zmeny polohových vektorov (rádiusvek-
torov) sledovaných bodov voči rôznym polohám stredu insrcie
Zeme, Terestrickými geodetickými metódami môžeme určií re-
latívne časové zmeny výšok (blízkych) bodov zemského povrchu,

Vychádzajúc zo Stokesovho Integrálneho vzorca,odvodil
Strang van Hees vzíah na určovanie r o z d i e l o v skutoč-
ných (geocentrických) zvislých posunov dvojice bodov PJ^PJ

\ehladom na rôzne polohy stredu inercie Zeme
[9] . Zo Stokesovho vzorca,ktorý umožňuje jednodu-

cho vyj adrií rozdiel zmien tiež© v dvoch bodoch následkom
zmien tiažového póla Zeme • zo zmien tiažových potenciálov
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medzi bodmi PJÍP.. vychádza pri určení relatívnych zvislých
posunov (blízkych)bodov Ourkinová [ío] .

Po teoretickej stránke je teda problém vyriešený. AvSak
numerický vypočet integrálu v spomenutom vztahu Strang van
Hessa ( pozri tiež [3] ) je velmi komplikovaný, Z aspektu ap-
likácie modelov [9tio] v praxi existuje ešte viacero nezod-
povedaných otázok, V záujme efektívneho porovnávania nivelač-
ných a tiažových meraní by bolo žiadúce zvýšil přesnost dru-
hých najmenej o 1 rád (1 uGal), Preto v súčasnosti určujeme
zvisle posuny aj časové zmeny tiažového zrýchlenia separát-
ne a zodpovedajúce hodnoty navzájom porovnávame,
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PODÍL ČÚGK PŘI VÝSTAVBĚ JADERNÝCH ELEKTRÄREN

Ing. Vladimir P o p o v - Český úřad geodetický a

kartografický

Citem mého příspěvku je podrobněji informovat o

účasti orgánů a organizaci resortu Českého úřadu geode-

tického a kartografického /ČÚGK/ při výstavbě jaderných

elektráren /JE/ v ČSSR. Současně bych chtěl upozornit na

některé problémy, které práci našich organizaci na těchto

stavbách provázejí a které při změně ekonomických podmí-

nek mohou výrazně ovlivnit komplexní zajišťováni těchto

prací v příštím období.

I • S2u£a2ná_úlohä_£e£2££y_£Ú&K_B£Í_vÍämfet_J E

Význam resortu se projevuje ve třech základních

oblastech:

1 -

V souvislosti s budováním JE vyvstává potřeba zabez-

pečit výstavbu geodetickými podklady, a to zejména ve fázi

přípravné a projektové dokumentace. Velké objemy prací a

zpravidla i krátké terminy, které jsou účastníky výstavby

požadovány, si vynucuji dokonalé plánováni a koordinaci

jak účelových, tak i prací prováděných ve státním zájmu.

Z tohoto důvodu krajské geodetické a kartografické správy

/KGKS/ ve značném předstihu orientuji prováděni g. a k.

prací financovaných ze státního rozpočtu do lokalit JE a

tím usnadňuji následné prováděni dalších prací. Na základě

zkušenosti získaných při stavbě JE Dukovany /JEDU/ byla,

v dohodě s příslušnými státními orgány, při KGKS České Bu-

dějovice k tomuto účelu zřízena funkce hlavního geodeta

JE Temelín /JETE/.
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Za významnou je třeba považovat tu skutečnost, že na-

JEDU a JETE rovněž byly organizacemi ČŮGK prováděny nektt-

ré geodetické práce pro přípravnou a projektovou dokumenta-

ci staveb.

Samostatnou kapitolou v činnosti resortu jsou geode-

tické výkony spojené s průzkumem a výběrem lokalit JE,

které ČŮGK na základě usnesení předsednictva vlády ČSSR

č. 174/1981 komplexně zabezpečuje. V souvislosti s tímto

usnesením byly interním opatřením ČÚGK podřízeným orgánům

a organizacím uloženy konkrétní úkoly.

2. afiodetie ké_vý.koQx_E£Í_v£st avb|_J E

Účast organizaci resortu při vlastni výstavbě jader-

ných elektráren v ČSR začala v roce 1974, kdy byl na JEDU

vytvořen samostatný měřický oddíl n.p. Geodézie Brno pro

zajištěni komplexního výkonu činnosti odpovědného geodeta

investora. Další průběh zabezpečováni prací je podrobně

popsán v /I/.

Podle vzoru JEDU jsou geodetické práce na JETE zajiš-

továny Geodézii, n.p.. České Budějovice od roku 1979, kdy

byl jmenován pracovník této organizace odpovědným geodetem

investora 12/. V roce 1983 vznikají v Geodézii, n.p., sa-

mostatné geodetické skupiny pro potřeby investora a doda-

vatelů. V témže roce registruje u KGKS v Českých Budějovi-

cích svůj vznik geodetické odděleni investora, zřízené pře-

devším pro výkon investorské inženýrské činnosti spojené se

zabezpečením činnosti odpovědného geodeta. V roce 1986 se

formuje u generálního dodavatele stavby samostatný geode-

tický odbor, který od počátku r. 1989 vlastními kapacitami

pokrývá veškeré potřeby dodavatelských organizaci na hlav-

ním staveništi.

Výše uvedená rekapitulace činnosti geodetů na stavbách

JE vypovídá o postupní uskutečňované dělbě práce mezi orga-

nizacemi ČŮGK a geodetickými složkami účastníků výstavby.

Podíl práce geodetů ČÚGK v průběhu výstavby není neměnný a

je závislý na kapacitách a vybaveni geodetických složek

účastníků výstavby. Tento trend se neprojevoval pouze na
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stavbě JE, obdobnou historii mělo i komplexní zabezpečováni

geodetických prací např. při výstavbě pražského metra. Je

třeba podotknout, že úroveň zabezpečování geodetických pra-

cí je do značné míry závislá i na tom, jak se geodetům daří

spolupracovat s vedením a koordinátorem stavby /vládním

zmocněncem/, eventuelně též se státními a politickými orgá-

ny v kraji.

Na tomto místě si jistě mnohý položí otázku, proč

organizace ČŮ6K nezabezpečuji komplexně celou výstavbu JE

i dalších velkých investičních akcí a zda má své opodstat-

něni vznik geodetických složek u účastníků výstavby JE.

Za hlavni příčinu uvedeného stavu považuji zejména tu

skutečnost, že se nepodařilo komplexní prováděni geodetic-

kých prací souvisejících s výstavbou JE zabezpečit jednotně

pro všechny účastníky výstavby např. na základě usnesení

vlády. Přestože ČÚGK od počátku usiloval o toto řešení a

vyvolal řadu jednáni na úrovni ústředních orgánů, nebyla

tato snaha korunována úspěchem a zabezpečováni geodetických

prací při vlastni výstavbě bylo ponecháno na úrovni běžných

staveb. Bez ohledu na tento výsledek ČŮGK v praktické čin-

nosti prosazoval svou původní myšlenku, což dokladuje i

skutečnost, že požadavky účastníků výstavby na geodetické

práce byly závazné pro naše organizace.

Za druhotné příčiny vzniklého stavu lze považovat:

- možnosti získáváni finančních prostředků na nákup pří-

strojového vybaveni! Organizace resortu ÍÚGK do konce ro-

ku 1988 získávaly potřebné devizové prostředky na nákup

přístrojové techniky z centralizovaného zdroje, i.terý

sloužil k pokryti všech potřeb organizaci, především k

zabezpečeni hlavních úkolů resortu. Objemy těchto devizo-

vých prostředků byly limitovány. Ke zvyšováni limitů v

souvislosti s budováním JE nedocházelo, nebot prostředky,

které byly na základi příslušných vládních usnesení pro

tyto účely uvolňovány, byly určeny účastníků* výstavby.

- všeobecná náročnost geodetických prací na velkých Inves-

tičních akcích! Geodetické práce na velkých stavbách jsou



podle dosavadních zkušenosti organizaci ČŮGK /JEDU, JETE,

pražské metro/ mnohem náročnější než ostatni běžné inves-

tiční akce. Rozdily spočívají především ve vyšších náro-

cích na přesnost prováděni stavebních i montážních prací,

na rychlost prací i poskytováni výsledků. Složité bývají

většinou i místní podmínky, at už spojené s velkým počtem

účastníků výstavby nebo rozlehlosti staveniště a tím i

značnými dopravními nároky. Toto přímo ovlivňuje kvalitu

i množství přístrojové, výpočetní a dopravní techniky,

kterou je potřeba nasadit k zajištěni plynulého chodu

výstavby. Nezanedbatelná je i potřeba vysoké kvalifikace

pracovníků. Problematické je i prováděni geodetických

prací pro dodavatelské organizace, kdy je zpravidla vyža-

dována trvalá přítomnost geodeta v průběhu montáže či

výstavby. Překážkou je i současný způsob oceňováni těchto

výkonů.

Připočterae-li ke všem výše uvedeným hlavním problémům

i skutečnost, že činnost geodetických složek u účastníků

výstavby není zatím ve větši míře ovlivňována tak přísnými

ekonomickými podmínkami v jakých pracuji organizace ČÚGK,

je vysvětlení současného stavu na JE celkem ilustrativní.

3. Z á b£sEg£2^áni_v2zkumQ2ch-Er a ci_E£2_e2£££bi:_ J £

Významnou úlohu při budováni JE sehrává již od počátku

vědecko-výzkumná základna resortu ČÚGK - Výzkumný ústav

geodetický, topografický a kartografický /VŮGTK/. V oddě-

leni inženýrské geodézie vznikají nové technologické postu-

py a technické prostředky, které v mnoha případech ovlivňu-

ji kvalitu, rychlost i náklady na stavebně-montážni práce

na JE. Důležitá je dále činnost VÚGTK v normalizaci a me-

trologii a v neposlední řadě i při vyhodnocováni stability

Lokalit JE. Pro toto auditorium bude jisté zajímavé, že se

jako jediné výzkumné pracoviště v ČSSR podílí kromě jiného

též na mezinárodni vědecko-technické spolupráci geodetic-

kých služeb socialistických států /MVTS GSSS/ v oblasti

inženýrské geodézie.
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Výzkumný úkol k zajištěni technologii geodetických

prací pro stavbu a provoz jaderných elektráren byl zahrnut

do programu MVTS GSSS v letech 1980-1985. Vlastni výzkumné

práce započaly v roce 1982 za účasti geodetických služeb

/GS/ NDR, SSSR a ČSSR. Soubory technologii byly zpracovány

v roce 1985 a jsou postupně doplňovány.

V této pětiletce je MVTS GSSS v oblasti geodetických

práci pro JE zaměřena na vývoj automatizovaného informačně-

-měřicího geodetického systému JE za provozu. Na řešeni to-

hoto úkolu se kromě GS SSSR a NDR významně podili i GS ČSSR

a jmenovitě VÚ6TK, kde vzniká subsystém určený k automati-

zovanému měření svislých pohybů a deformaci.

vbi_J £

Tato oblast bude i nadále základni náplni činnosti

organizaci ČÚGK. Roztah těchto prací bude záviset na obje-

mu finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu

Ostatní volné kapacity organizaci budou nasazovány podle

požadavků odběratelů a to převážně do oblasti inženýrské

geodézie.

2. £SSäSÍÍSÍSS-líÍJsaQY..fiÍJĽJÍÍSÍátt!žÍ'-i£

V roce 1987 byla schválena lokalita Blahutovice-Se-

verni Morava jako staveniště další čs. jaderné elektrárny

a byla zahájena komplexní investorská a dodavatelská pří-

prava. V souvislosti s tímto rozhodnutím bylo po projedná-

ni ve vedeni 5ŮGK uloženo řediteli Geodézie, n.p., Opava

prověřit možnosti zabezpečeni této stavby po geodetické

stránce. Vedeni Geodézie/ n.p., Opava došlo na základě

vlastni analýzy /3/ k závěru,, že je v Možnostech podniku

tuto stavbu zajistit, komplexnost prací však bude závislá

na technickém vybaveni podniku. V návaznosti na toto sta-

novisko podniku došlo k jednáni představitelů resortu ČŮGK
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a FMPE a ze strany ČÚGK byt předložen návrh na komplexní

zabezpečováni geodetických prací při výstavbě JE v ČSR.

Protože v době jednáni nebyla vyjasněna celá řada otázek

týkajících se činnosti hospodářských organizaci v nových

podmínkách, nebylo dosaženo žádné konkrétní dohody na cen-

trální úrovni. Od 1.1.1989 se organizace resortu ČÚGK sta-

ly státními podniky a tím je nově stanovena míra zasahová-

ni ČÚGK do jejich činnosti i ve vztahu k budováni JE.

3. ZäbgzEeč2vÍní_v2zkuniQÍch_Eraci_Er2_E2£££bii_JE

Činnost VÚGTK v oblasti inženýrské geodézie bude i na-

dále zaměřena na operativní uspokojováni požadavků odběra-

telů z nejrůznějších odvětvi národního hospodářství. Před-

pokládá se, že se podaří ve vztahu k JE zvýšit rozsah a

kvalitu výsledků výzkumu zejména širším zapojením naši vě-

decko-výzkumné základny do MVTS GSSS. Nové principy MVTS

GSSS směřující k nastoleni přímých vztahů a zefektivnění

spolupráce budou projednány na XIII. konferenci představi-

telů GSSS v tomto roce.

Literatura:

i\l Kolman J.: Komplexní pojetí geodetických prací pro za-

jištění stavby jaderné elektrárny Dukovany,

Sborník IV.konference odpovědných geodetů,

DT ČSVTS Brno, 1983

121 kol.Geodézie, n.p., Č.Budějovice: Zajištováni geodetic-

kých prací pro výstavbu jaderných elektráren,

materiál pro jednáni kolegia předsedy ČŮGK,

1987

/3/ kol.Geodézie, n.p., Opava: Studie k zabezpečeni geode-

tických práci pro jadernou elektrárnu Se-
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KOMPLEXNOST GEODETICKÝCH PRACÍ NA JE S UKÁZKAMI SPECIÁLNÍCH

PRACÍ

Ing. Václav § a n d z , Výzkumný ústav geodetický, topo-

grafický a kartografický

1. Úvod

Výstavba jaderných elektráren probíhá v ČSSR od polo-

viny šedesátých let. Od samého počátku se na této výstavbě

podílel Výzkumný ustav geodetický, topografický a kartogra-

fický a to jak pracemi na prvním československém bloku AI

v Jaslovských Bohunicích, který byl později odstaven, tak

postupně na výstavbě JE s bloky typu VVER 440 NU zejména

Dukovanech. Pracovnici VŮGTK se podílejí jak na výběru sta-

veniště, tak na vývoji speciálních geodetických metod a

technologii pro dodavatele stavební i technologické části

a v neposlední řadě i na vývoji speciálních metod kontroly

provozovaných JE.

Při shrnuti všech poznatků, které byly získány je mož-

no utvořit určité závěry, které by měly přispět k zvýšeni

efektivnosti nejen geodetických a kartografických prací,

ale v návaznosti i celé stavby JE.

2. Současný systém geodetického zajištěni

V současné době se v celém československém národním

hospodářství dodržuje zaběhnutý systém v oblasti nových

investic, který se plně odráží i v oblasti zabezpečováni

geodetických a kartografických prací.

V současné době se přesně dodržuje rozděleni geodetických

a kartografických práci na oblast:

1) projekční

2) investorskou

3) generální dodavatel stavební části

3.1) subdodavatelé stavební části

4) generálni dodavatel technologické části



4.1) subdodavatelé technologické části

5) uživatel (mnohdy není totožný s investorem)

V současné době je pro každou tuto oblast jmenován odpověd-

ný geodet (dále 06), který plni povinnosti vyplývající z

Vyhlášky tÚGK č. 10/74 Sb. a dalších legislativních a tech-

nických předpisů.

Všechny tyto předpisy se však zaměřuji pouze na jednu část

celé investice a to stavební část, která je tak vytrhávána

z celého kontextu, nebot hlavním požadavkem investora (uži-

vatele) je fungováni investice ve svém celku. Zbytečně do-

chází v současné době ke sporům v posuzováni, kde je chyba.

Druhou neméně závažnou skutečnosti je otázka přístro-

jového vybaveni. Tato otázka vyvstala, nebot současné geo-

detické přístroje s ohledem na svoji cenu, morálni a mnohdy

i fyzickou životnost vyžaduji, aby byly 100% využívány.

Tento požadavek s ohledem na roztříštěnou organizační struk-

turu viz výše nen.i možně zajistit ani na takových stavbách

jako je výstavba JE, která probíhá na "jednom" miste. Dále

je zde otázka speciálních přístrojů a pomůcek, které nemůže

jeden uživatel nikdy plně využit.

Třeti a dnes velmi závažnou oblasti je oblast jednot-

né banky geodetických dat a to z pohledu jak hardwaru tak

softwaru s požadavkem na systém zpracováni dat on-line v

reálném čase.

Dosavadní systém lokálních zájmů, kdy každý využívá

vlastni systém a plni všechny legislatívni a technické po-

žadavky ovšem z celospolečnského pohledu nevyhovuje a ne-

představuje efektívni vynakládáni prostředků.

Tento stav nezlepšuje ani jmenováni "hlavního geodeta vý-

stavby JETE", který z legislativních důvodů nemůže plnit

komplexní řidid funkci, nebot nemá přímé řidiči vazby na

účastníky výstavby.

3. Návrh optimálni organizace

Na základě zkušenosti získaných na předchozích stav-
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bách JE a též na ostatních velkých stavbách se jeví 1 z

hlediska důvodů uvedených v kap. 2 organizovat geodetické

zajištěni následovně:

1) funkci OGI, OGP, OGDS a OGDT chápat jako funkci od-

borně řidiči

2) hlavního geodeta JE (dále HG) jmenovat okamžitě při

zahajováni předprojektové Činnosti a to proto, že

mnohé záležitosti je nutno zajistit v této fázi,

nebot později se velmi těžce a nákladně prosazuji

3) funkcí HG vytvořit u investora, nebot tento má v

současné době všechny řidiči páky v ruce a může te-

dy aktivně jednat

4) vytvořit jednotnou výkonnou geodetickou složku s

kompletním vybavenim (geodetické přístroje a pomůc-

ky, dopravní prostředky, výpočetní a zobrazovací

technika, komplexní bankou dat spolu se systémem

reprografického vydáváni informace), která by na

základě požadavků OGP, OGI, OGDS a OGDT prováděla

vlastni geodetické práce při výstavbě. Tuto složku

by přímo řídil HG

Takto vytvořený systém by zajistil:

- Zahrnuti všech požadavků geodetů již do projektu

- Možnost vytvořit úplný systém digitálního projektováni

s využitím prvotní digitálni podkladové mapy zpracované

pro projektováni

- Vydáváni aktuálních podkladů pro řídicí systém a též pro

dodatečné projekční práce

- Okamžité přebíráni výsledků všech měřeni pro banku dat

k optimálnímu řízeni dalších stavebních práci

- Maximální využiti přístrojové techniky (většinou dovoz

z KS)

- Vytvořeni jednotného zpracovatelského software pro všech-

ny úkoly

- Optimálni využiti všech pracovníků v rámci geodetického

pracoviště

- Možnost okamžitého nasazeni lidi i přístrojové techniky
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na hlavni cil (časový). Řešeni havárii

- Možnost okamžitého zavedeni odchylek do projektu

- Možnost okamžitého zavedeni odchylek zjištěných při pře-

jimce jednotlivých dílců do systému montáže těchto dilců

nebo použit výsledků pro opravu příslušného dílce

4. Práce VÚGTK pro výstavbu JE

4.1 Celkový přehled

VÚGTK v rámci přípravy výstavby JETE spolupracoval na

řešeni úkolu Státního plánu technického rozvoje č. A-01-

123-101-21 E 04 "Výzkumné a vývojové práce pro zajištováni

jakosti stavebních paci JE 1000 MW".

Etapa 1.3 "Geodetická měřeni a kontrola geometrických

parametrů". V rámci tohoto úkolu byly zpracovány VZ č.

758/1983, 782/1984 a 825/1985. V roce 1988 byl z uvedených

VZ zpracován ucelený soubor technologií "Soubor technolo-

gii geodetických prací pro výstavbu JE VV6R 1000 MW".

V dalších letech se úsilí zaměřovalo na aktualizaci tohoto

Souboru v návaznosti na informace získané:

- z prováděcí dokumentace předané čs. straně,

- ze zkušenosti získaných z návštěv JE 1000 MW v NDR,

- z literatury,

- ze spolupráce geodetických služeb socialistických

států.

Kromě toho byly řešeny konkrétní úkoly jako např.:

- měření deformaci v oblasti reaktorového odděleni

(kontejment),

- chladicí věže - dodavatelská měřeni (vytyčováni a

kontrola),

- chladicí věže - měřeni deformaci (investor - uživa-

tel),

- měřeni deformaci v oblasti turbogenerátoru (staveb-

ní konstrukce).

Kromě toho řeší pro potřeby Škoda k.p. Plzeň část Státního

úkolu č. A-01-123-811/19.



- 36 -
Úkol je zaměřen na zjištováni stavu rotační osy TG 1000 MW

- jedná se o vertikální deformace této osy a tin vzniklé

změny v průhybovce skutečné osy. Nedodrženi tvaru průhybov-

ky po celou dobu chodu i klidu TG má za následek rychlejší

opotřebeni ložisek a v krajním případě i havárií stroje.

Dále je možno využit technologie, které VŮGTK obdržel

v rámci mezinárodni vědeckotechnické spolupráce geodetic-

kých služeb socialistických států při řešeni úkolu "Geode-

tické práce při výstavbě JE 1000 MU". Jedná se o Soubory

technologii geodetických prací od GS NDR a GS SSSR, zpra-

cované v roce 1984/85.

4.2 Metodika investorské kontroly tvaru chladicích věži

výšky 155 m

Metodika byla zpracovaná na základě požadavku EGP Pra-

ha v roce 1987 a vyústila v "Projekt měřeni skutečného tva-

ru chladicích věži na JETE".

4.2.1 Účel měřeni

Účelem měřeni je investorská kontrola dodržení požado-

vaného tvaru věže po dobu výstavby a též sledovat chováni

věže po dobu exploatace. S ohledem na metodu vytyčování

chladicí věže se kontrolní měřeni provádí takto:

1. Ve spolupráci s dodavatelem stavby se přebírají z

jeho kontrolního měřeni měřené hodnoty (směry a

délky) a výpočet R pro každý bod se provede samo-

statně.

2. Kontrolní měřeni tvaru věže z vnějšku, kde se vždy

určuji signalizované a stabilizované body a v mís-

tech, kde měřeni podle ad 1 resp. pohledová revize

signalizuje možnost imperfekci se měří delší kon-

trolní body a to:

a) fotogrammetricky,

b) protínáním na: - body signalizované laserem (v

nižších úrovních)

- body nesignalizované (výstupky

zřetelné v dalekohledu),
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c) použije se ED, který nepotřebuje odrazný hranol.

Z hlediska druhu měřeni se jedná o etapové měřeni ve spoje-
ni s měřením účelově vybraných části věže.

4.2.2 Požadavky na přesnost

Požadavky na přesnost lze odvodit s využitím "Ditči

technické zprávy k prováděcímu projektu chladiči věže č.1

v JETE z ledna 1987 a ČSN 73 2150.

V daném případě se jedná: o kontrolní měřeni rozměrů a tva-

ru objektu, kde:

stavební úchylka v poloměru .... - 150 mm

nebo - 100 mm.

Z toho plyne:
- stavební tolerance: Ax = 300 (200) mm

- nezni chyba kontrolního měřeni: 2 ^ met ~ °' 4^ x

Dále volíme s ohledem na experimentálni charakter mířeni

konfidenčni interval t - 3 .

Pak plati: mezní chyba kontrolního měřeni
6 B e t - 60 (40) mm

střední chyba měřeni

5 * g » e t = 20 (13) mm .

Je tedy nutné volit takové metody kontrolního měřeni, které
zaručí střední chybu v určeni prostorových souřadnic bodu
na plášti věže 5- 13 nm s tím, že body ve výšce nad 100 n
a pod 30 M mohou mít 6-20 mm.

4.2.3 Metody měření

Na základě "Studie o Možnostech měřeni skutečného tva-
ru chladicích věži na JETE" a s ohledem na možnosti inves-
tora byla za hlavni metodu zvolena metoda protínáni vpřed
s využitím výchozí fité, která byla též navržena. Na obr.
č.1 je tato sít pro věž č.1. Kritériem přesností pro tuto
sít je dosaženi m ** 3 mm.
Přesnost urfieni podrobných bodů je dána vzorcem

2 2 ' 2 **v *0C
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K protínáni se mohou použit jak klasické tak spřažené elek-

tronické teodolity.

Za doplňkovou metodu byla zvolena fotogrammetrická me-

toda.

S ohledem na požadovanou přesnost výsledných prostorových

souřadnic jednotlivých podrobných bodů je nutno pro daný

případ zvolit tzv. konvergentní snímkováni (tzv. metodu

STEREO - VŮSTK). Pro tento případ je nutno pro jednu stereo-

dvojic-i zajistit < 6; 10 > vlicovacich bodů, z čehož je nut-

no umístit min. 2 body v 1/3 vzdálenosti základny od objek-

tu. Souřadnice vlicovacich bodl se určí běžnými geodetický-

mi metodami v síti, která se měří s maximálně dosažitelnou

přesností.

Návrh sítě je na obr. £.2 a rozmístěni bodů je na obr. č.3.

Zde se jedná o stabilizaci 64 bodů v osmi vodorovných ře-

zech (H1 - H8) a osmi svislých řezech (R1 - R8) a 24 bodů

ve vodorovných řezech (H11 - H13) a osmi svislých řezech

(R11 - R18). Celkem je tedy stabilizováno 88 bodů.

nimmai UWIIKMTIKIIU M> »IÍ ť.i
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5. Závěr

Obdobně jako v kap.4.2 by bylo možno uvádět další pos-

tupy a technologie , což však neni předmětem tohoto seminá-

ře. Protože jednotlivé zájemce zajímají odlišné partie

výzkumných prací prováděných ve VŮ6TK pro potřeby výstavby

JE 1000 MU uvádim v seznamu literatury všechny zpracované

Výzkumné práce pro tuto oblast od roku 1985.

Současně je vhodné upozornit, že VÚGTK zpracovává pro

svoji potřebu průběžné rešerše, které podchycuji stav

geodetického zajištěni výstavby JE ve světě.
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PŘÍPRAVA A KONCEPCE GEOOETICKÝCH PRACÍ NA 3ETE

Karel V i n c i k , Ing. - KGKS Č. Budějovice

Josef Z d o b i n s k ý , m g . - Energoprojekt praha

1. Úvod

V souladu s plánem rozvoje československé elektroener-

getiky a na základě usneseni vlády bylo rozhodnuto o výstav-

bě 3E WER 1000 v oblasti jižních Čech. Investiční záměr

z roku 1978 předpokládal její umístěni v lokalitě Dubenec

s pracovním názvem OE Malovice. po náročných průzkumových

pracích bylo však zjištěno, že lokalita Oubenec je z geolo-

gického hlediska nevhodná, přešlo se tedy na alternativní

staveniště mezi obcemi Temelín, Březí a Temelinec. Změnil

se i název na 3E Temelín (OETE) usnesením vlády ČSSR č. 57

z února 1981.

3iž v průběhu prací na investičním záměru byli stano-

veni účastnici výstavby:

- investor souboru staveb JETE ~ Energoinvest praha, od

r. 1982 České energetické

závody (ČEZ)

- generální projektant - Energoprojekt praha (EGP)

- dodavatel stavební části - vodní stavby praha (VS), od

r. 1985 Výstavba jaderné

elektrárny Temelín (VJET)

- dodavatel technologické části - Škoda Plzeň, od r. 1986

Výstavba elektráren škoda

v Týně nad Vltavou

(VE Škoda)

2. Hlavni technické údaje o 3ETE

V 3E Jsou A bloky, každý o inatalovaném al. výkonu
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1000 MW s reaktory typu WER 1OOO. Každý výrobní blok se

skládá z reaktorovny, strojovny, 2 chladicích věži a pomoc-

ných provozů.

Zahájeni výstavby: Zařízení staveniště (ZS) - duben 1985

hlavního výrobního bloku (základová spá-

ra) - 1986

Uvedeni 1. bloku do zkušebního provozu v r. 1992, ukončeni

celé stavby v r. 1998.

Plocha hlavního staveniště (HS) je 144 ha, plocha ZS je

155 ha.

Celkové investiční náklady jsou 70,4 mld. KČS, vyvolané in-

vestice 9 mld. Kčs.

průměrná potřeba vody je 3,3 m /s.

Předpokládaný špičkový počet výstavbových pracovníků

12 000 - 14 000, celkový počet provozních pracovníků bez

sociálního programu 3 100.

3. Členěni souboru staveb OETE

Příprava výstavby 3E představovala mimořádně složitý
proces, ve kterém působily 2 faktory:

1. Snaha o co nejrychlejší uvedeni elektrárny do provozu

a tedy i zahájení rozhodujících stavebních prací na HS

co nejdříve,

2. Mimořádně vysoký rozsah přípravných prací podmiňujících

zahájeni vlastních výrobních objektů.

Aby se výstavba mohla včas zahájit podle schválené

projektové dokumentace, bylo rozhodnuto již v investičním

záměru celou stavbu rozčlenit na etapy a zajiěfovat ji sou-

borem pěti, později šesti staveb, přičemž každá stavba mé

ještě řadu lokalit, případně i stavenie?.

Stavby X - III jsou přípravné, kterými se buduje ZS

při HS pro vlastni elektrárnu a i na dislokovaných sta-

veništích, IV - VI stavba je výstavba vlastni elektrárny
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na HS.

4. Dokumentace stavby

investiční záměr pro investora zpracoval EGP. Vydán

byl v roce 1982.

4.1 přípravná dokumentace

projektový úkol (PÚ) zpracoval EGP pro každou stavbu

samostatně.

Studii souboru staveb zpracoval rovněž EGP pro 2. stav-

bu a pro každou další ji upřesňoval.

První přípravná dokumentace byla schválená v r. 1982.

4.2 projektová dokumentace

Úvodní projekt (ÚP) zpracoval a ještě zpracovává EGP

rovněž po jednotlivých stavbách.

Obdobně jsou zpracovávány EGP pro V3ET prováděcí pro-

jekty stavební. Pro EGP řadu projektů zpracovávali jeho

subdodavatelé: vodní stavby. Báňské projekty, Naftoprojékt,

Hydroprojekt, SUOOP, Agroprojekt a další.

Prováděcí projekty technologické zpracovává generální

dodavatel technologie VE škoda a jeho subdodavatelé.

V sovětské zóně (reaktorovna, dieselgen. stanice a část

budovy pomocných provozů} je na základě smlouvy mezi sovět-

skou a československou stranou vyhotovena sovětská dokumen-

tace - technický projekt a prováděcí projekty, zpracovate-

lem je Atomtěploelektroprojekt.

5. jmenováni odpovědných geodetů (OG)

Snahou účastníků výstavby, Geodézie a Krajské geodt-

tické a kartografické správy pro Jihočeský kraj (KGKS) bylo

od samého počátku zabezpečit prováděni geodetických prací

podle vyhlášky č. 10/74 Sb. proto už„koncem roku 1978 byl
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jmenován odpovědný geodet Investora (061) z Geodézie Čes-

ké Budějovice, v roce 1981 odpovědný geodet generálního

projektanta (OGGP) z EGP, v roce 1982 odpovědný geodet do-

davatele (0G0) z VS, který byl od roku 1983 nahrazen OG

z Geodézie Č» Budějovice. Bylo jednáno i s vedením závodu

Škoda Plzeň a VE škoda v Týně nad Vltavou o zajištěni vý-

konu funkce odpovědného geodeta dodavatele technologie

(OGDT).

Na všech ostatních vyvolaných stavbách byly jmenováni OG,

převážně pracovnici Geodézie Č. Budějovice.

KGKS jako orgán státní správy pro zabezpečováni civil-

ních potřeb geodézie a kartografie svolala v listopadu 1983

poradu za účasti statutárních zástupců účastníků výstavby

3ETE, Geodézie, DčKNV a ČÚGK na které byla řešena i koor-

dinace práci, která vyplývá z vyhl. č. 59/73 Sb. Sylo do-

hodnuto, že složitost a význam stavby 3E a vyvolaných sta-

veb přesahuje běžnou koordinační činnost KGKS a odsouhlase-

no zřídit funkci hlavního geodeta (KG).

HG jmenoval ředitel KGKS po předchozím schváleni předsedou

ČÚGK. Hlavním jeho úkolem je koordinovat geodetickou čin-

nost v rámci 3ETE i vyvolaných staveb, vykonávat dohled

a kontrolní činnost dle z. č. 36/73 Sb. jeho postaveni,

práva a povinnosti upravuje statut HG vydaný ředitelem

KGKS.

6. Koncepce geodetických prací na 3ETE

Koncepce geodetických prací vychází z podmínek:

- včas zabezpečit ZM ČSSR středních měřítek, obnovu PM

a mapových podkladu pro projektové práce

- vypracováni komplexního návrhu vytyčovacích síti včetně

její aktualizace

- včasného vypracováni projektu měřeni sedáni a deformaci
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- včasné vybudováni vytyčovacích síti polohových i výško-

vých po obvodu staveniště i uvnitř staveniště, jejich

obnovy a pravidelné kontroly

- zajištěni kvalitní geodetické části projektové dokumenta-

ce

- zabezpečení průběžného zaměřováni skutečného stavu dokon-

čených objektů a průběžného souborného zpracování této

dokumentace

- zabezpečeni technologii a TP pro atypické a náročné geo-

detické práce

- dodržováni platných předpisů

7. Geodetické podklady

KGKS na základě získaných informací o uvažované vý-

stavbě 3E Malovice zabezpečila v zájmovém prostoru obnovu

pozemkové mapy (PM). práce byly zahájeny v r. 1978 a ukon-

čeny v r. 1982. Větši požadavky na dodáni zejména map

středních měřítek se nevyskytly, neboí velice brzo se uká-

zala lokalita Oubenec jako nevyhovující a další zájem se

proto soustředil na lokalitu Temelín.

V únoru 1981 KGKS svolala pracovní poradu a zajištěni

geodetických práci na 3ETE a vyvolaných stavbách, které se

zúčastnili zástupci účastníků výstavby, odboru výstavby

JčKNV, ONV, VÚGTK Zdiby a Geodézie č. Budějovice. Na pora-

dě byl dohodnut časový postup při uplatněni požadavků na

vyhotoveni geometrických plánů, bylo dohodnuto, že bude

zhuštěno stávající bodové pole, byla přijata koncepce

vybudováni výchozí vytyčovací sítě na obvodu staveniště

a zřizeni výškových bodů.

KGKS okamžitá po stanoveni novo lokality Temelín smě-

rovala do tohoto prostoru obnovu map, zejména map střed-

ních měřítek - Základni mapy ČSSR 1 : 100 000, 1 : 50 000,

1 : 25 000, 1 : 10 000 i SMO - 5 a PM.



- 46 -

Obnova PM byla provedena novým mapováním v měřítku

1 : 2 000. Z mapovaného prostoru bylo vyjmuto staveniště

elektrárny a intravilány přilehlých obcí, které budou

likvidovány. Mapováni včetně obnovy písemného operátu EN

bylo ukončeno koncem roku 1933.

8. Geodetické základy

V rámci tvorby THM Sřezi objednala KGKS u Geodézie

Č. Budějovice doplnění podrobného polohového bodového pole

(1. a 3. třídy přesnosti) tak, aby jejich hustota a roz-

místění vyhovovalo současně potřebám výstavby elektrárny,

železniční přípojky, potřebám rekonstrukce silniční sítě

a dále objednala doplněni výškového bodového pole novými

nivelačními pořady IV. řádu Březí - Temelín a Březí - Pur-

karec. Bodové pole bylo dokončeno, v roce 1982.

9. Tématické mapování

Mapové podklady pro projektové práce začalo v r. lQ8l

vyhotovovat geodetické odděleni EGP v prostoru HS na rozlo-

ze 300 ha. polohopisné a výškopisné měření bylo provedeno

v měřítku 1 : 1 000 formou účelové mapy ostatní v souřadni-

covém systému S-OTSK a ve výškovém systému Bpv.

Další mapové podklady pro přeložky komunikaci, vlečky,

pro bytovou a občanskou výstavbu v Týně nad Vltavou, celkem

o rozloze 400 ha vyhotovila Geodézie Č. Budějovice, podkla-

dy pro rekonstrukci železnic vyhotovil SUDOP Praha a pod-

klady pro projekt vodních děl HnSvkovice n Kořensko Hydro-

projekt praha.

10. Geodetické měření pro sledování recentních pohybů zem-

ského povrchu

V roce 1979 uplatnil EGP u Geodézie č. 3udějovíce pc-
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žadavek na sledování recentnich pohybů zemského povrchu

okolí JE opakovaným měřením výšek i délek 2 x ročně (na ja-

ře a na podzim). Výšková měřeni byla prováděna metodou VPN

(délka pořadů cca 20 km), pro zjištění vodorovných pohybů

bylo měřeno několik délek elektrooptickým dálkoměrem. Měře-

ni skončilo na podzim r. 1983. Celkem bylo změřeno 11 etap.

Koordinaci prací a analýzou výsledků byl pověřen VÚGTK Zdi-

by. praxe ukázala, že stabilizace bodů měla být provedena

pomoci geologických vrtů a body měly být umístěny mimo

obvod staveniště, aby se mohly použit jako základní výcho-

zí výškové body při stavbě OE. Tyto výškové body se musely

v r. 1985 znovu budovat a určovat.

11. Výchozí vytyčovací sif

Návrh výchozí vytyčovací sítě byl zpracován m g . Her-

dou CSC z VÚGTK Zdiby v dubnu 1981. Síí obsahovala celkem

9 bodů, z toho 5 bodů se nacházelo rcisno obvod staveniště,

pro jejich stabilizaci bylo využito stávající stabilizace

geodetických bodů a vhodných objektů, na které byly při-

pevněny centračni šrouby. Vytyčovací síí byla zaměřena

a vypočtena VÚGTK Zdiby. Tato siř sloužila pro budováni

dalších síti, zejména pro ZS a hrubé terénní úpravy (HTÚ)

na HS. Během výstavby však došlo ke zničeni bodů a k zániku

viditelnosti na některé body. Byla proto v roce 1985 prove-

dena její aktualizace, především byl proveden zodpovědný

výběr polohy bodů na základě projektové dokumentace, který

byl konzultován se všemi OG, byla provedena kvalitní těž-

ká stabilizace pomoci geologických vrtů s vyvýšenými stano-

visky a byly použity i střešní stabilizace, při jejím budo-

váni se vyskytly značné těžkosti, zejména při dokončování

nadzemních části jednotlivých bodů dodavatelem stavby, uká-

zalo se, že i na tuto výchozí sil měl být zpracován projekt

a Jednotlivým bodům měla být přidělena samostatná čisla

objektů jako ostatním stavebním objektům a náklady na sta-
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bílizsci měly být zařazeny do hlavy m souhrnného rozpočtu,

aby byla vytvořena záruka pro včasné a kvalitní provedení

stabilizaci dodavatelem.

12. Určeni místního souřadnicového systému S-3ETE

Umístěni 3E (čtyř hlavních výrobních bloků - HVB) pro-

vedlo do mapových podkladů oddělení zastavovacího plánu EGP

v součinnosti s výsledky geologického průzkumu.

2 důvodu projektování byla souřadnicová soustava určena tak,

aby osy této soustavy byly rovnoběžné s budovami (HVB)

a aby celé staveniště mělo všechny souřadnice kladné. Za

základ této souřadnicové soustavy byl určen orientační bod

k trigonometrickému bodu ležícímu zhruba uprostřed stave-

niště. Tomuto bodu pak byly přiřazeny souřadnice v místní

síti. pomoci vybraných pevných bodů PBP určených v S-3TSK

v rámci podrobného mapování a odečtením jejich souřadnic

v místní síti, byl vypočten úhel stočení obou souřadnico-

vých soustav. Takto určená místní souřadnicová soustava

byla označena S-3ETE. Byly vypočteny i transformační rov-

nice mezi S-OTSK a S-3ETE a obráceně, určeni místní souřad-

nicové soustavy a výpočet transformačních rovnic provedl

OGGP.

Po dohodě s OG byly stanoveny následující zásady pro

používání souřadnicových systémů pro projektové práce.*

- na HS a na plochách ZS přiléhajících k HS používat jed-

notně místní souřadnicový systém S-3ETE

- pro liniové stavby mimo obvod HS používat souřadnicový

systém S-3TSK

- na staveništích mimo HS používat souřadnicový systém

S-3TSK, pouze výjimečně místní souřadnicový systém s vy-

počten trnsformačnich rovnic, např. S-3ETE Transformovna

400/110 kV.

Tento záměr se však nepodařilo dodržet, prakticky na
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všech areálech 23, raimo sociálního jehož zástavba je rovno-

běžná s hlavni zástavbou na HS, projektanti použili vždy

jiný nísíni souřadnicový systém.

l3» Výškové systémy pro projektové práce

Výškově jsou všechny projekty řešeny va výškovém sys-

ténu baltském po vyrovnání s výjimkou vodních děl Hnšvko-

vice a xořensko, kde j3 použit výškový systém jadranský.

14. Vypracováni návrhu vytyčovací 5Ítš

Návrh vytyčovací sítě zpracoval OGGP po konzultacích

s VÚGTIC a OG v rámci ÚP III. stavby v prosinci 1983. Pro-

jekt již neřešil budování výchozí vytyčovací sítě, která

již byla vybudována v předstihu.

Fůvodni záměr a koncepce budováni vytyčovací sítě byl:

1. Výchozí vytyčovací sií bude základem pro další site.

2. Pro budováni dalších síti (zhuštěn') bude použita .-neto-

da přechodných stanovissk.

3. Postupně podle harmonogra.-nu výstavby budovat objektové

pravoúhelnikove vytyčovací sítě v souřadnicovém systému

S-3cTE.

4. V případě nebezpečí zničeni bodů objektových síti postu-

pující výstavbou body postupně přenášet na již vybudova-

né objekty.

V průběhu výstavby se ukázalo, že je potřeba původní

koncepci Částečně pozměnit a přizpůsobit podmínkám 3E.

Konkrétní postup byl následovný:

1. Výchozí vytyčovací síf byla základem pro budováni dal-

ších síti.

2. Metoda přechodných stanovisek byla prakticky použita

jen pro určení vytyčovací šitě pro HTÚ a kanalizace,

body byly stabilizovány lehkou stabilizaci.
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3. Z výchozí sítě se určovaly body dalších vytyčovacích

síti v obecné poloze podle potřeb výstavby, všechny bo-

dy se trvale stabilizovaly. Tim se postupně doplňovalo

staveniště pevnými stabilizovanými body.

4. Vyplynula potřeba rozšířit a rozlišit podle důležitosti

a použitelnosti způsob stabilizace bodů.

Na základě upravené koncepce EGP vypracoval nový pro-

jekt stabilizací bodů vytyčovacích síti, který obsahuje ná-

sledující typy:

1. Stabilizace s nucenou centrací.

2. Betonový blok s nivelačni značkou.

5. Mezník M 2.

4. Nástěnná stabilizace.

5. Střešní stabilizace.

6. Hloubková stabilizace pro základní výškový bod.

7. Stabilizace objektové sítě pro HVB (těžká stabilizace se

zvýšeným stanoviskem).

Projekt obsahuje výkresy jednotlivých druhů stabiliza-

ci a rozpočty na měřické práce a na stabilizaci.

Pro každý HVB bylo navrženo vybudovat 6 bodů stabilizova-

ných těžkou stabilizaci pomoci geologických vrtů a opatře-

ných výškovou značkou. Celkem 15 bodů, z toho 3 body jsou

vždy společné pro 2 sousední bloky. Dále bylo navrženo zří-

dit 100 bodů objektových síti stabilizovaných lehkou stabi-

lizaci a 150 bodů přenesených na stěny objektů.

15* Sít výškových bodů

V projektu vytyčovacích síti byla navržena také sií

základních výškových bodů s hloubkovou stabilizací, původ-

ní obsahovala 11 bodů, které pokrývaly celé staveniště.

V průběhu výstavby byla doplněna jefitS o další 4 body. Za

základní výškové body se předpokládá využit i 15 bodů ob-

jektových sítí pro HV3, které budou osazeny nivelačními
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(rejlizováno jich bylo 13).

Základní výškové body budou sloužit jako výchozí body pro

sledování sedáni a deformaci vybraných objektů.

Body objektové sítě stabilizované betonovými bloky

budou osazeny nivelačnimi značkami. Rovněž se předpokládá

osazení značek do dokončených objektů. Takto stabilizované

výškové body budou sloužit jako hlavní výškové body pro vý-

stavbu objektů a pro měření skutečného provedeni stavby.

ló. Výchozí výšková siř

plocha staveniště 0£ leží mezi 2 nivelačnimi pořady;

na SZ probíhá nivelační pořad 2. řádu ťibg a na jv nivel3č-

ni pořad 3. řádu Mg3, který však s rekonstrukcí komunikace

Č. Budějovice - Týn a vlastním staveništěm OE byl praktic-

ky zničen. HG proto navrhl v roce 1985 po obvodu staveniš-

tě vybudovat výchozí výškovou siř o 6-ti bodech vysoké

přesnosti a stability, obdobně jako výchozí vytyčovací sít.

Oeji vybudováni a určeni v krátké dodací lhůtě a ve vysoké

kvalitě provedl GKP Praha na jaře 1985. Tato sít se osvěd-

čila, neboř umožňuje kontrolu základních výškových bodů na

staveništi pořady napřič staveništěm. Výchozí sít je pra-

videlně kontrolována.

17. Aktualizace návrhu vytyčovací sítě

Projekt vytyčovacích sítí byl aktualizován v roce 1985

v rámci IV. B stavby. Důvodem byly změny v zastavovácim

plánu a bylo proto nutno polohu některých bodů upřesnit.

Všechny body byly znovu vyneseny do zastavovaciho plánu

v měř. 1 : 500 a poloha bodů byla znovu určena,případná

upravena v S-JETE a byly vydány nové seznamy souřadnic

všech bodů vytyčovacích síti. v rámci této aktualizace by-

lo vybráno na HS cca 11 vhodných objektů (budov), na Je-
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jichž střechách se postupně umisti pevné body s nucenou

centrací.

projektovaný počet bodů vytyčovacích síti nepostačoval

potřebě geodetů, proto se v květnu loňského roku uzavřela

mezi účastníky výstavby dohoda, která stanovuje konkrétní

postup při zřizování bodů. Byl stanoven nový dostatečně

velký počet bodů, které v rámci V. stavby (období 10 let)

je možno zřídit či obnovit.

Obdobná aktualizace vytyčovacích síti jako u IV. B stavby

bude provedena v rámci ÚP V. stavby.

18. Kontrola vytyčovacích výkresů OGGP

2 počátku prací na projektové dokumentaci její zpra-

covatelé nedávali vytyčovací výkresy ke kontrole OGGP. Ta-

to dokumentace pak měla řadu závad a nedostatků. Výsledkem

společného úsilí KG, OGI a OGGP o zlepšeni tohoto stavu

bylo vydáni EGP výrobního příkazu, dle kterého musí všich-

ni zpracovatelé projektů (objektů i provozních souborů) ÚP

a PP předkládat vytyčovací výkresy ke kontrole na odděleni

zastavovaciho plánu a OGGP. Po provedené kontrole a případ-

ném odstraněni závad je výkres potvrzen ved. odd. zast.

plánu a OGGP. Potvrzováni vytyčovacích výkresů se vztahuje

i na subdodavatele EGP. Důsledné plněni výrobního příkazu

prakticky odstranilo jakékoliv reklamace.

Záměrem HG i OGGP bylo dále k zabezpečeni vyšší kva-

lity a úplnosti geodetické části projektové dokumentace

zajistit účast OGGP a OGI na konzultacích k projektové do-

kumentu ci a ns schvalovacích řízeních dle ä 37 a § 33 vyltl.

č. 5/87 Sb, Hožnoot účastnit se těchto jednáni byla OG vy-

jednánu, ke konkrétní účasti však nedošlo.
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19. Koordinační výkres po ÚP

Koordinační výkres zpracovává EGP jako součást ÚP. 3e-

ho vedeni však končí s vydáním ÚP.

vzhledem k celkové složitosti výstavby 0E7E a důležitosti

vysoké kvality geodetické části projektové dokumentace

a geodetických prací vůbec, doporučil HG investorovi za-

jistit u EGP vedení koordinační situace dále i po vydání

ÚP. Tento záměr se realizoval. Koordinační výkres je vy-

pracován z ÚP, PP a ze zaměřeni skutečného provedení stav-

by, které investor EGP průběžně zasílá. Osou v něm barevně

rozlišeny stupně rozpracovanosti. Černě se zobrazuji objek-

ty převzaté z ÚP# červeně objekty z pp, modře ze zaměření

skutečného provedení stavby. Zpracovává se včetně ZS. ZJe

vydáván 1 x ročně vždy v prosinci se stavesi k 3l.lO. 3eho

vedením se zvýšila kvalita projektové dokumentace.

20. Organizace geodetických prací

Geodetické práce pro investora zdjíšřuje na zakladá

MS Geodézie č. Budějovice skupinou OG. Kromě toho má in-

vestor vlastni geodetickou skupinu, která svou prací napo-

máhá činnosti jmenovaného OG. Jedná se o:

- zajisíováni projektů a zhodnocení jejich formálních ná-

ležitosti

- soustřeďováni požadavku od dodavatelů a technických do-

zorů

- měřeni a zobrazováni pol* a výš* podkladů pro další pro-

jektovou činnost mimo HS

- kontrolní mořeni

- vyhledáváni a předáváni stávajících inženýrských aitl

Geodézie zajišfuje geodetické práce pro dalái investory:

VRV, KIPUSH. KIO, CSO, Energovod, ač. spoja, St. rybářství,

JČE.
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Geodetické práce pro dodavatele mimo prací na HVB do

koncs loňského roku komplexně zajišťovala také Geodézie

Č» Budějovice 2 skupinami OG. Od ledna letošního roku si

dodavatel zajišřuje geodetické práce mimo ZS, které již

dokonči Geodézie, sán svými pracovníky. VDET bude rovněž

zajišíovat geodetické práce pro svého největšího poddoda-

vatele Hutní montáže Ostrava. Pro Armabeton praha zajištu-

je geodetické práce Geodézie Plzeň a pro další poddodavate-

le (PS, SSŽ, VS, Armabeton Plzeň, Energovod, Ž.st., KZSP

a další) Geodézie Č. Budějovice.

Činnost OGGP pro 3ETE nadále zabezpečuje EGP, pro vod-

ní díla Hněvkovice a Kořensko Hydroprojekt praha, pro re-

konstrukci tratí SUOOP praha, pro bytovou výstavbu Stavo-

projekt č. Budějovice.

Na návrh HG přihrnul dodavatel svého geodeta pro ZS. Jeho

činnost výrazně přispěla ke zkvalitněni vytyčovacích výkre-

sů ZS. KGKS Dč, se nepodařilo dosud zajistit jmenováni OGDT

pro závod VE škoda. Tuto činnost zatím zabezpečuje geode-

tické odděleni investora.

21. Koordinační porady

Koordinační porady o geodetických pracích na 3£T£ svo-

lává HG 1 x za měsíc případně 1 x za 2 měsíce, účastni se

jich statutární zástupci účastníků výstavby, OG a zástupci

z Geodézie č. Budějovice.

Záměrem konání těchto porad je podávat informace o;

- postupu přípravy a vlastní výstavby DE

- požadavcích na geodetické práce

- terminech konzultaci a schvalovacího řízeni projektové

dokumentace

- koordinaci geodetických prací

- požadavcích na zpracováni technologii pro atypicko práce



- 00 -

- požadavcích na doplňováni vytyčovacích síti

- Zaměřováni skutečného stavu objektů

- souborném zpracováni

- DOV na geodetické práce

- dalších skutečnostech, které ovlivňuji provádění geodet.

prací

Obdobné porady svolává HG s účastníky výstavby, OG a zás-

tupci z Geodézie č. Budějovice na vodních dílech Hněvkovi-

ce a Kořensko.

22. Výkres přípravy vytyčeni pro HS i ZS

Záměrem HG a OGI bylo zajistit průběžné vedeni doku-

mentace, která by sloužila před vytyčením ke grafické i či-

selné kontrole polohového i výškového umístění objektů, ci-

lem je získat záruku, že i při změnách prováděcích projektů

nedojde k disproporcím v poloze objektů dokončených, roze-

stavěných a projektovaných.

Vede se jen pro HS v tužce na společném mšřickérn originálu

polohopisu a inženýrských šiti. jeho nezbytnou součásti jo

evidenční sešit podrobných bodů ve kterém se vedou potřeb-

né souřadnice bodů d vyhodnocené odchylky.

23. Zabezpečeni JETE potřebnými technologiemi

Podle původních záměrů rožla být Geodézie Č. Budějovice

hlavním dodavatelem geodetických prací pro účastníky vý-

stavby JETE a Jejich poddodavatele. S tim vyvstala i potře-

ba vypracováni technologií pro náročná a atypické práce, sa

kterými nebyly zatím zkušenosti. Spolupráce bylá navázánu

s VÚGTK Zdiby, který uzavřel dohodu s Geodézii nezpraco-

váni veškerých potřebných technologií, včetná zajištěni vý-

roby speciálních přípravků a pomůcek, případná i provedeni

náročných geodetických práci. PonŽvadž původní záměr nebyl

dodržen (VJET od 1*1.1939 si zajišíuje geodetické výkony
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na HS výhradně vlastními pracovníky), nerealizovala se ani
v plném rozsahu dohoda o zpracování technologií,

24. Projekt měření sedáni a deformací

projekt vypracoval EGP Tábor ve spolupráci s OGGP.

ječná se o 12 objektů, které určil GP ke sledováni. Projekt

byl vypracován souhrnně na všechny vytypované objekty.

Podle zvláštních projektů na kterých spolupracoval

VÚGTK Zdiby se sleduji HVB a chladicí věže.

25. Zaměřování skutečného stavu dokončených objektů a sou-

borné zpracováni HS a ZS

Zásady zaměřování skutečného stavu a souborného zpra-

cování byly stanoveny v podnikovém technologickém postupu

(PTP), který zpracoval KRB při Geodézii č. Budějovice, je-

jímž členem byl i pracovník VÚGTK a HG.

PTP rozpracovává resortní předpis "Metodický návod pro

zpracováni geodetické části dokumentace skutečného provede-

ni staveb" (MN) na podmínky DETE. K tomuto MN KGKS na zá-

kladě žádosti Geodézie Č. Budějovice a z pověřeni ČÚGK vy-

dala "pokyn", který umožňuje odchylný způsob záznamu vý-

sledků zaměřeni skutečného stavu, odchylka spočívá v tom,

že měřické náčrty mohou být nakresleny na tiskopisu Geo-

dézie č. 8.01 (předávací protokol), který musí být vhodně

upraven a doplněn o základní náležitosti, které stanovuje

ČSN Ol 34 10. Nedílnou součásti takového měřického náčrtu

musí být seznam souřadnic a výěek zaměřených bodů.

Výše uvedená odchylka vyvolala i odlišné číslování

měřických náčrtů (předávacích protokolů), podrobných bodů

a nahrazeni "přehledu měřických náčrtů" jejich písemným

seznamem.

po skončeni výstavby se předpokládá, že výsledkem

souborného zpracováni dokumentace skutečného provedeni



- 57 -

staveb JSTE bude ZMZ.

25. Závěr

Při přípravě a zabezpečeni geodetických prací na DtTE

jsme čerpali cenné zkušenosti od geodetů z 3E Dukovany,

elektrárny Chvaletice, VÚGTK Zdiby a ČVUT, fak . stavební,

praha .

Geodetické práce na DETE a vyvolaných stavbách jsou

od samého počátku výstavby zabezpečeny v plném rozsahu

platných předpisů a skutečných potřeb účastníků výstavby.

Osou vytvořeny všechny předpoklady pro jejich zdárné pro-

vádění v dalším průběhu výstavby.
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BUDOVANÍ P&SNfCH POLOHOVÝCH A VÍŠKOVÍCH SÍTÍ

Ing. Radim Blažek, CSc. Katedra geodézie a pozem-
Ing. Jan Jandourek, CSc. kových úprav FSv, ČVUT
Ing. Jan Ratibořský, CSc. Praha

Vybrané lokality pro výstavbu jaderných elektráren (dále
jen JE) se posuzuji z hlediska seismického rizika. Pro geo-
detické práce spojené s přípravou, realizaci i poznáním ho-
rizontálních a vertikálních pohybů i po dokončení stavby se
buduji v územním rozsahu oblasti a lokality místní polohové
a výškové sítě s předpokladem opakovaného měření příslušných
měřených veličin délek a úhlů, tj. geometrických parametrů.
Územní rozsah místních sítí (vlastního staveniště a zájmové
lokality) je nevelký, zpravidla 5-20 km , s průměrnou dél-
kou stran 1-2 km e s maximálními výSkovými rozdíly, nepře-
sahujícími 10 % délek stran (tzv. "plochý terén"). Místní
sít (dále jen US) se buduje jednorázově, v dostatečném před-
stihu před započetím vlastni investiční výstavby, ale se zá-
měrem udržet požadovanou přesnost opakovaného současného ur-
čeni všech tři souřadnic (polohy a výšky bodu) po celou do-
bu výstavby (etapová měřeni). Využívá se při tom dostupné
přístrojové a výpočetní techniky, včetně připojeni na zák-
ladní bodová pole (polohové i výškové), se záměrem poznání
horizontálních a vertikálních pohybů z hlediska aktuálního
seismického rizika. Této problematice je věnován následují-
cí příspěvek kolektivu autorů katedry geodézie a pozemkových
úprav, který se danou tématikou zabývá již sedmý rok.

Budováníi_mi3tnl_sítě_z_hledi3ka-Boloh£

Výstavba JE si vynutila řešení geodetické problematiky
budování různých typů US jednak pro zjišíovénl tektonické
stability vybraného území s vyhodnocením vývoje horizontál-
ních a vertikálních posunů sledovaných bodů, a dál* pro vy-
tyčovací práce vysoké přesnosti. Jak ukázala konference
"Problematika geodetických síti při budování energetických
děl" v Bratislavě v roce 1984, byla tato geodetická probiv-
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matika řeSena odděleně pro zajištěni tektonické stability
a pro vlastní vytyčovací a provozní práce. Uvedený stav,
který vyplynul z potřeby řešení dílčích, avšak závažných o-
tázek, je nezbytné nahradit v současné době jednotnou kon-
cepcí, zejména v oblasti budování jednotlivých typů MS. Je-
dině jednotné koncepce bude zárukou homogenity geodetických
podkladů pro jednotlivá období výstavby JE a jejich hospo-
dárného využití. V rámci dílčího výzkumného úkolu [l] byl
stanoven návrh koncepčního řešení MS na lokalitách JS, kte-
rý umožňuje stanovit zásady pro jejich budování a údržbu,
včetně volby souřadnicových systémů. Návrh jednotné koncep-
ce US je možné rozdělit na jednotlivá období takto:
1) vyhledávací, s cílem posouzení tektonické stability úze-

mí s výsledným umístěním stavby,
2) realizační, s cílem výstavby všech objektů JE, komunikač-
ního systému s návazností na okolí a na vodní přivaděče,

2) provozní, 3 cílem sledování přetváření stavebních objek-
tů a jejich částí za provozu JE.

K zabezpečení cílů jednotlivých uvedených období výs-
tavby JE je tedy nezbytné vybudovat jednotnou) US. Návrh zá-
sad pro projekt této sítě vychází z následujících předpok-
ladů:
1) s ohledem na Širší využití bodů MS je nutné určit jejich

výsledné souřadnice s minimálními rozdíly vůči okolním
bodům S-JTSK,

2) při všech úvahách o organizaci měřických a výpočetních
prací a interpretaci výsledků vycházet z předpokladu pře-
važujícího působení systematických chyb geometrických pa-
rametrů nad nahodilými.

Organizace měřických a výpočetních prací a stabilizace bodů
j« podřízena předpokladu vytvořeni menil pravděpodobnosti
polohových změn vybraných dvou bodů síti oproti ostatním,
• předpokladu současného vytvořeni reálné možnosti zahájení
měřických prací v co nejkratší dobi od přtvsttl lokality.
První s výäe uvedených předpokladů vyplývá s komplexního
•ystéwx rašení MS [l] .
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Pri projektu konkrétního rozmístěni bodů US v přísluš-

ném mapovém podkladu a rozvrhu bodů v terénu se přihlíží
k výsledkům geologického průzkumu a k rozmístěni stávají-
cích bodů trigonometrické sítě v zájmovém území. Maximální
vzdálenosti mezi body mohou být limitovány 80ti% dosahové
možnosti dálkoměru, který bude používán* Důležité je dodr-
žení hlediska minimální výšky záměry nad terénem, která je
dána podmínkou, aby spojnice stabilizovaných bodů neprotl-
nala terén. Minimálně dva vybrané body MS je nutné stabili-
zovat způsobem uvedeným v [2] • Ostatní body je možné, s oh-
ledem na výpočetní postup [l] , stabilizovat např. žulovými
kameny 20x20x80 cm se dvěma podzemními znaky. Do temene op-
racované hlavy je zasazena hřebová značka a otvorem o prů-
měru 2 mm.

Aby se pokud možno snížil vliv systematických chyb
v MS, je třeba zachovávat následující zásady:
1) měřické etapy se volí v intervalu půl roku v jarním •

a podzimním období, avšak v prvním intervalu (půl roku)
se zaměří ještě 2 další etapy, a to jedna bezprostředně
po zaměření základní etapy k ověření odhadu charakteris-
tik přesnosti geometrických parametrů, kdy prakticky ne-
může dojít k pohybu bodů sítě, a druhá - vložená etapa -
v polovině stávajícího intervalu, tj. po třech měsících,

2) v každé měřické etapě se délky změří dvakrát nezávisle
v různých dnech. Pro úhlová měření se jako měřická jed-
notka stanoví osnova vodorovných směrů, zaměřená v šesti
skupinách. V rámci měřické etapy se zaměří dvě uvedené
jednotky s Sašovým odstupem pěti dnů, přičemž se tyto
jednotky budou v rámci různých dnů lišit o -3 až 5 hodin
[3] • Jako charakteristika přesnosti je volena u měře-
ných směrů hodnota střední chyby, vypočtená z Fererrova
vzorce a u měřených délek se vychází z diferencí mezi
dvojím.měřením. Zároveň je vhodné sledovat případnou ná-
vaznost těchto diferencí na délku strany. Při úhlovém mě-
ření je třeba zaznamenávat 5aB a teplotu, při délkovém
měření navíc tlak a vlhkost v místě stanoviska a cíle.
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3) Centrace a matematické redukce geometrických parametrů
musí být určeny tak, aby jejich souhrnný nejistota ne-
přesahovala 10 % požadované střední chyby.

4)- Výsledky nezávislých geometrických parametrů v rámci té-
že etapy i jednotlivých etap se sestaví do statistického
přehledu. Současně se evidují i hodnoty vyrovnaných geo-
metrických parametrů. Tento přehled spolu s testováním
oprav parametrů k předem zvolenému riziku oC, slouží
k možnému odhalení vlivu systematických chyb.

Na každé lokalitě musí být vybudována polní srovnávací
základna, obsahující též délku 100 metrů. Tato základna u-
možňuje kontrolu použitých dálkomšrů a jejich případné po-
rovnání. K vyrovnání sítí nepřesahujících 50 určovaných bo-
dů doporučujeme použít výpočetní program katedry GPUVOL
(v programovém jazyce Fortran) upravený pro poc^ač: EC 1027.
Uvedené programové zabezpečení umožňuje určit vyrovnanou
konfiguraci sítě a vyrovnané geometrické parametry, včetně
charakteristik přesnosti. Testování oprav geometrických pa-
rametrů k zvolenému riziku oC, a výpočet vektorů polohových
změn bodů sítě vůči základní a poslední etapě. Dále je mož-
né řešit odhad charakteristik přesnosti před vlastním zamě-
řením sítě na základě souřadnic bodů odsunutých z projektu
sítě, výběrem geometrických parametrů a jejich charakteris-
tik přesnosti. Současně je v programu zabudováno jednoduché
kritérium, které ke zvolené polohové chybě stanoví střední
chyby geometrických parametrů. K interpretaci určených polo-
hových rozdílů bodů sítě z opakovaných etapových měřeni je
nezbytné komplexně posoudit všechny informace ze statistic-
kého přehledu vývoje měřených a vyrovnaných geometrických
parametrů a vyrovnané konfigurace a graficky zobrazit: vývoj
příslušných vektorů polohových změn. Počínaje čtvrtou eta-
pou (výjimečně již ve 3. etapě) lze rozpoznat tendenci po-
hybu. Systém vyrovnání sítě za účelem zjištění vektorů po-
lohových změn je podrobně uveden v [l] .

Vyrovnání sítě je v každé etapo založeno na kombinaci
vybraných variant řeSení volné sítě. V základním schématu
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to je nejprve dvojí určení souřadnic na základě podmínky,
aby součet oprav souřadnic všech bodů sítě byl minimální,
tj. tzv. modifikovaná Helměrtova transformace, dále jen va-
rianta (H). Výpočet se provede z přibližných souřadnic
a geometrických parametrů předchozí a poslední etapy. 0 zjiš-
těné diference se opraví výsledné souřadnice předchozí eta-
py, které potom slouží jako přibližné souřadnice pro vyrovná-
ní etapy poslední. Takto získané výsledné souřadnice varian-
tou (H) se potom řeší variantou pevného bodu a směrníku, dá-
le jen (BS). Uvedený postup umožňuje:
1) citlivější rozpoznání vzniku polohových změn náhodného

směru variantou (H),
2) možnost objektivního rozpoznání vektorů polohových změn

bodů variantou (BS) za předpokladu neměnné polohy (BS)
či určení jejich posunů jiným způsobem,

3) snížení rizika nesprávné interpretace vektorů polohových
změn při rovnoběžném posunu více jak poloviny bodů MS.

Budování místní sítě z

Přesto, že výškové bodové pole vyhovuje jako celek sou-
časným potřebám a požadavkům na přesnost poněÉbd lépe než
polohové bodové pole, vyžádaly si potřeby geodetické praxe
řadu kvalitativně nových námětů, jejichž těžiště je zejména
v přesném trigonometrickém určování výškových rozdílů a nad-
mořských výšek v MS. Důvodů pro aplikace této metody je ně-
kolik. Uveďme alespoň skutečnost, že body MS jsou umístěny
(zejména v počátku výstavby) v rostlém terénu mimo zpevněné
komunikace, což prakticky znemožňuje využití přesné geomet-
rické nivelace. Při vhodné organizaci práce lze navíc spojit
měřické práce pro určení polohy bodů s určením jejich výS-
kových rozdílů, při nevelkém nárůstu polních prací (ekono-
mický důvod). Proto byla v souvislosti s řešením několika
rezortních výzkumných úkolů upravena metoda trigonometric-
kého určování výškových rozdílů v MS, jejíž výsledek - me-
todický návod je publikován v [4] . Tato metoda je rovno-
cennou náhradou geometrické nivelace v případech, kdy je
tato nevhodná či neekonomická. Pro praktické potřeby MS,
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kdy určujeme výškové rozdíly nepřesahující 10 % max. 2 km
dlouhých stran (tzv. plochý terén), je možné považovat tri-
gonometricky určené výškové rozdíly za rovnocenné s nivelo-
vanými a použít je k výpočtu výšek bodů sítě. Exaktní urče-
ní nadmořských výšek ve zvoleném výškovém systému vyžaduje
již znalosti o zvolené referenční ploše a jejího vztahu ke
geoidu, což z hlediska opakovaných etapových moření není
nutné, [43 . Trigonometrické určování výškových rozdílů je
metodou, která zaznamenala v posledních letech nesporný po-
krok. Q/lo to podmíněno zcela novým či zdokonaleným přístro-
jovým vybavením, zejména rozšířením elektronických dálkomě-
rů a teodolitů, moderní výpočetní technikou a úplnějšími
znalostmi o vlivu relativních tížnicových odchylek a ref-
rakce.

K určení vlivu vertikální terestrické refrakce na mě-
řený zenitový úhel, která zůstává základním limitujícím fak-
torem dalšího zvyšování přesnosti uvedené metody, byl pro
sássžry probíhající symatricky nad terénem v přibližně stej-
ných refrakSních poměrech na koncích téže záměry zvolen ja-
ko nejvýhodnější model s konstantním refrakčním koeficien-
tem pro záměru. Pro dosažení požadované přesnosti v US je
nezbytné splnění následujících podmínek:
1) již uvedený způsob stabilizace, umožňující jednoznačné

určení polohy i výšky bodu,
2) šikmé vzdálenosti mezi stabilizačními značkami bodů jsou

přímo měřeny (resp. odvozeny) z měření délek elektronic-
kými dálkomSry se střední chybou nepřesahující nu- = 5mm+
+ d (m) . 10"6,

3) spojnice stabilizovaných bodů nikde neprotíná terén,
4) observační doba pro měření zenitových úhlů bude v inter-

valu od dvou hodin po východu, do dvou hodin před zápa-
dem slunce v dané oblasti a v daném časovém období.

Princip upravené metody trigonometrického určováni výš-
kových rozdílů je ve své podstatě velmi jednoduchý. K urče-
ní výäkového rozdílu dvou bodů Ci) a (j) na fyzickém povr-
chu země postačí zaměřit jejich Šikmou vzdálenost m
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a oboustranné zenitové úhly Zj,c a Z^, které se početně pře-
vedou na spojnici stabilizovaných bodů. Oboustranné součas-
né zaměřeni dvojice zenitových úhlů si z důvodů krátkodobých
změn refrakce vyžaduje měřeni zenitových úhlů na excentric-
kých stanoviskách, zatímco cílové znaky jsou umístěny na
centrech. Z řady experimentálních měření se vzhledem k dos-
tupnosti osvědčily teodolity Zeiss Theo 010 A a kompenzač-
ním urovnáním indexů a válcové různobarevné signály, upev-
něné na kovových výtyčkách opatřených krabicovými libelami.
Synchronizace měření se zajiěíuje vysílačkami. Při vySSích
nárocích na přesnost se doporučuje použít el. teodolitů ne-
bo určit v použitém rozsahu výškového kruhu runovou chybu
a v případě, že přesahuje 0,5cc, zavádět početně opravu
z runu* Měřickou jednotkou zenitového úhlu je jeho zaměření
na jedno barevné rozhraní válce ve třech skupinách, tj.
v laboratorní jednotce [41 . Pro každou záměru je třeba za-
měřit 4 měřické jednotky na dvě nejvhodnější symetrická ba-
revná rozhraní (tmavěl pruh jednou dole, podruhé nahoře),
nebol byla prokázána systematická chyba ze zacílení do tmav-
šího pruhu barevného rozhraní. Pro potřeby přecentrovénl ze-
nitového úhlu, zaměřeného na excentrickém stanovisku, je
třeba na každém stanovisku zaměřit výšku středu točné osy
dalekohledu nad centrem (prostřednictvím Šikmé délky excen-
tricity a zenitového úhlu na centr), vodorovný úhel mezi
centry a výšku barevných rozhraní válcového signálu (např.
odečtením na ocelovém dvoumetru pod vodorovnou). Pro výpo-
čet korekce z tloušíky válcového signálu je třeba znát jeho
poloměr. VeSkeré výpočetní vztahy, včetně možnosti nepřímé-
ho určeni všech potřebných veličin jen z měřených zenitových
úhlů na křížky, upevněné na válci • výtyčce jsou uvedeny
v [4] . V této literatuře je rovněž uveden celý postup cen-
trace zenitového úhlu na spojnici stabilizačních znaků, ná-
kre» vhodných signálů i podrobný popis metodiky měření. Pro
eliminaci prokázané systematické chyby dvojic* teodolitů
a měřičů lze při vyíších nárocích na přesnost provést j*#t§
obousměrné zaměření s výměnou dvojic* teodolitů a měřičů pro
každé či pouze vybrané převýšeni. Vzhledem k charakteru *ta-
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pových měření je vhodné dodržet stejnou metodiku, přístro-
je, měřiče i podmínky měření.

Výškové rozdíly se vypočtou po centraci zenitových úh-
lů podle jednoduchého vztahu h^ .sd^.sind/^ízfj-Z^)), kde
hodnoty označené hvězdičkou jsou vztaženy na spojnici stab,
znaků. Tato převýšení jsou tedy opravena o vliv zakřivení
Zené a za platnosti refrakčního modelu i o vliv vertikální
terestrické refrakee. Takto určené výškové rozdíly je možné
dále zpracovat dvojí cestou:
1) zapojením do výškového pořadu mezi dvěma danými a ověře-

nými body vyrovnáním podle podmínkových měření s vahou
1/d, A E

2) vytvořením výškové sítě a jejím vyrovnáním MNC podle mě-
ření zprostředkujících nebo podmínkových, kdy váhy výš-
kových rozdílů jsou shodné s ad 1).

Podrobnosti vyrovnání a výpočet středních chyb výšek
bodů jsou všeobecně známy. Celý výpočetní postup přecentro-
vání zenitových úhlů a výpočet převýšení je programově za-
bezpečen na počítačích EC 1027, HP 9831 A i na kalkulátoru
TI 59, který umožňuje výpočet přímo v terénu. Při nižších
nárocích na přesnost lze použít zjednodušený postup uvede-
ného řešení, který je publikován rovněž v £4] .

Závěr

Uvedený postup jednotného řešení MS pro potřeby součas-
ného polohového a výškového určeni bodů na lokalitách JE
byl • posledních 7oi letech ověřen na 4 lokalitách (JE Te-
melín, fiitka, SHH a Staré Město p. S.). Dosaženou relativní
přesnost MS lze charakterizovat středními chybami v určeni
polohy •_= 4 mm a výšky bodů aposteriornl střední jednot-
kovou kilometrovou chybou " n * 5 am.
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ZABEZPEČOVANIE GEODETICKÝCH PRjCc PRI VÝSTAVBE AE - MOCHOVCE

Ing. Ján P i d a , Ing. Jozef 0 n d r i á š

SEP, Atómové elektrárne Mochovce, k.p., 935 39 Mochovce

Prvopočiatky geodetických prác na stavbe Atómových elek-

trární (AE) Mochovce siahajú do roku 1974. keď generálny pro-

jektant začal pripravovať geodetické podklady na vykonávacie

projekty zemných úprav elektrárne v M 1:1 000. Geodetické

práce pre samotnú výstavbu začali v rokoch 1979 - 1930 vyty-

čovaním hraníc odlesnenia staveniska*

Areál A3 Mochovce leží na kopci ííalá Vápenná východne

od bývalej obce Mochovce, zčásti na upravenom pevnom skalnom

podloží 8 zčásti na zhutněných násypoch vytvorených z preby-

točného odstřeleného skalného materiálu.

Zemné úpravy hlavného staveniska e plôch pre zariadenie
staveniska sa začali vo veľmi členitom, z väčšej časti zales-

nenom teréne. Východiskové geodetické body na vytýčenie hra-

níc odlesnenia záujmového územia a podrobné vytyčovanie hru-

bých terénnych úprav boli body PBPP meračskej siete generál-

neho projektanta (GP) EGP Praha z rokov 1974 - 1979. Hustota

týchto bodov a ich presnosť v počiatkoch geodetických prác

pre výstavbu bola dostačujúca*

Súbežne prebiehali stavebné práce na súvisiacich línio-

vých stavbách (rekonštrukcie ciest, železničná vlečka • • • ) •

Pred ich začatím bolo nutné obnoviť bodové polia na vytyčo-
vaeie práce, pretože body meračských sietí GP EGP boli z vel-
kej časti zničené ( 5 - 6 rokov od ich založenia)* Pre želez-
ničnú vlečku na objednávku investora založili bodové pole
pracovníci katedry Geodetických základov Stavebnej fakulty
SVŠT Bratislava metódou polygónových ťahov vysokej presnosti
v dĺžke cca 15 km* Obnovu bodových polí pre rekonštrukciu
ciest vykonali geodeti investora* Stavebnou činnosťou dodava-
telských organizácií v priebehu výstavby boli aj tieto siete
zničené až na 90 56. Ha zameranie skutočného stavu po ukončení
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výstavby a na vyhotovenie geodetických podkladov na majetko-
právně usporiadanie (geometrické plány) bolo treba opäť vybu-
dovať bodové polia, ktoré zakladali pracovníci Geodézie, n*p*
Bratislava, MO Levice a 110 Nitra v spolupráci so Zodpovedným
geodetom investora (2GI).

Vplyvom stavebných prác na hlavnom stavenisku a prilah-
1ých plochách zariadenia staveniska (ZS) boli body PBP? siete
GP EGP z rokov 1974 - 1979 postupne zničené a bolo ich treba
nahradiť novými.

Srvý projekt pravouhlej vytyčovscej siete GP EGP z 1981
sa nerealizoval z viacerých dôvodov, V roku 1983 ZGP v spolu-
práci so ZGI navrhol novú Základnú vy tyčová ciu sieť (ZVS),
pričom koncepcia pôvodnej zostala zachovaná. Zmenil sa spôsob
stabilizácie, upravila sa poloha a počet pevných bodov ZVS.
V tejto podobe mala mať 9 bodov tzv. ťažkej stabilizácie mimo
staveniska, 14 bodov na stavenisku a 53 bodov ľahkej stabili-
zácie na zahustenie ZVS. Body ľahkej stabilizácie sa z viace-
rých dôvodov nerealizovali a počet bodov ťažkej stabilizácie
sa dodatočne upravil*

ZVS E1Í0 je pravouhlá, pripojená na JTSK so zavedením ma-
tematických redukcií z kartografického skreslenia a z nadmor-
skej výšky v priesečníku hlavných osí siete (obr. 1). Miestna
sieť je vyrovnaná v rámci 23 bodov, súradnice sú počítané •
z priamo meraných hodnôt neopravovaných o redukcie, aby pro-
jektované hodnoty korešpondovali s priamo meranými hodnotami
v teréne. Ha prepojenie vonkajších súvisiacich stavieb (pro-
jektovaných v S - JTSK) s hlavným staveniskom bola časť bodov
ZVS pretransformovaná do JTSK.

Samotná realizácia projektu ZVS v teréne prebiehala eta-
povité podlá postupu stavebných prác na hlavnom stavenisku*

Stabilizáciu bodov formou zabetónovaných ocelových paž-
ní c do vyvŕtaných otvorov cez zhutněné násypy až do pevného
skalného podložia (hĺbka 5 - 20 m) sme zmluvne zabezpečili
dodávateľom IGHP Žilina, závod Bratislava, v dvoch alternatí-
vach - ccs 1,30 m nad terénom, alebo zvýšené stanoviská
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Centr,
podložka

Varná
rúra

Betón

Zhutněný
násyp

Rostlý
terén

Obr* 2 cca 3*00 m nad terénom opat-
rené pracovnou plošinou*
Väčšina bodov ZVS j« opatre-
ná capovými nivelečnými
značkami* Pažnica je ukončená
podložkou s trvale zabudova-
nou skrutkou so závitom pou-
žívaným na geodetických prí-
strojoch firmy Zeiss, a tým
je zaistené nútené dostrede-
nie na všetkých bodoch ZVS
(obr. 2).

Vytýčenie siete pre rea-
lizáciu stabilizácie bodov,
opätovné vytýčenie e osadenie
pevných podložiek do pažníc,
zameranie stabilizovaných bo-

dov a výpočet súradníc z vyrovnanie siete, ako aj výškové me-
ranie bodov siete a pripojenie na ČSJHS vo výškovom systéme
Bpv sme zmluvne zabezpečili na Katedre geodetických základov
Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave.

Zmena pôvodnej vytyčovacej siete sa ukázala šťastným rie-
šením, čo dokazuje fakt, že k dnešnému dňu napriek rozsiahlej
stavebnej činnosti sa zachovali všetky body ZVS* S takýmto
stavom sa môže pochváliť máloktorá stavba* Je pravda, že nie-
ktoré body boli poškodené, ale po opätovnom meraní siete dos-
tali nové súradnice a sú Šalej použitelné pre geodetické
práce*

Kečže v areáli AE je na relatívne malej ploche sústredené
velké množstvo stavebných objektov (SO) navzájom prepojených
inžinierskymi sieťami a vopred vyrobenými spojovacími mostami,
je nevyhnutné dodržať vysokú presnosť už pri zakladaní SO*

Vytyčovanie prístrojovou technikou firmy K«rn polárnou
metódou pri polohovej presnosti bodov ZVS nižšej ako 10 mm
zaručuje požadovanú presnosť vytýčenia*
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Časť modulárneho systému Kem (diaľkomer DM - 502, elektronic-

ký teodolit E - 2, date - interface DIP - 41, vreckový počítač
HP - 41 CX, odrazový systém RD - 10), doplneného programovým

blokom SICORD - Basic Program, sa v našich podmienkach výborne

osvedčil. Obdobné prístrojové vybavenie Wild majú pracovníci

útvaru ZGD, Hydrostav (HDS) Mochovce.

Prístroje Kem majú iné upevnenie na statívy ako prístro-

je Zeiss. Aby sme ich mohli využívať pri meraní z bodov ZVS,

museli sme si dať vyrobiť redukcie na upevnenie prístrojov

Kem na skrutku Zeiss.

Ha podrobné vytyčovanie SO založili pracovníci útvaru ZGD

HDS Mochovce na základových doskách hlavných výrobných blokov

(HVB) prevouhlú vytyčoveciu mikrosieť tak, aby po postavení

obvodových stien (armoblokov) zostala pre každý objekt mini-

málne dvojica bodov (obr, 3),

Z mikroaiete boli vytýčené hlavné osi reaktorov a tieto
podla postupu výstavby prenášali aa do vyšíích podlaží S0v

Od nami skontrolovaných a odsúhlasených osí stabilizovaných
na podlahách, stropoch a na obvodových stenách sa potom vyty*
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čoveli dalšie stavebné a technologické prvky vo vyšších podla-

žiach objektu. Mikrosieť meračských bodov v základovej doske

HYB na kóte - 6,80 m a stabilizované osi reaktorov slúžia ďa-

lej pre geodetickú činnosť útvaru ZGI pri všetkých kontrol-

ných meraniach vyvolaných Technickým dozorom investora (TDI).

Útvar ZGI na stavbe v Mochovciach vykonáva v priebehu

výstavby okrem kontrolných meraní (poloha SO, inžinierskych

sietí, žeriavové dráhy, prechodky, kotviace prvky pre techno-

lógiu •••) širokú paletu inej geodetickej činnosti.

Zabezpečuje meranie zvislých posunov vybrených SO, vyhotovuje

geodetické podklady pre ďalšie projektové práce a zemerieve

skutočný stav položených inžinierskych sietí v tých prípadoch,

kde je predpoklad, že Vykonávecie projekty (VP) na ich reali-

záciu budú predložené ako dokumentácia skutočného vyhotovenia.

Veľkú časť ne Ši ch meraní používame ako doplňujúce merania

na tvorbu Základnej mapy závodu (ZMZ). ITosnú časť informácií

preberáme od útvarov ZGD stavebnej časti, pracovníci ktorých

vykonávajú meranie skutočného stavu jednotlivých objektov*

Orientáciu a klad mapových listov ZMZ na východ (obr. 1)
sme zvolili z dvoch dôvodov. Jednak nám takto vyšiel menší
počet mapových listov na pokrytie celého záujmového územia
a navyše nám to vyhovuje z hladiska orientácie všetkých zaste-
vovacích projektov.

Mapové listy sme zakúpili v Geodetickom a kartografickom
podniku v Prahe, n.p.. Sú vyhotovené na hliníkových platniach
hrúbky 0,7 mm z oboch strán polepených kvalitným rysovacím
papierom zahraničnej výroby* Na jednu stranu listov nám na ob-
jednávku výrobca vykreslil tušom rámy listov a štvorcovú hek-
tometrovu sieť podlá požiadaviek vychádzajúcich z miestnej
súradnicovej aiett.

Nakolko nemáme k dispozícii žiadny koordinátograf, ori-
ginály mapových listov vyhotovujeme klasickým spôsobom - kar-
tírovaním pomocou vynáiacich kovových trojuholníkov, ako
7 -farebnú mapu v M 1:500 s popisom čísiel podrobných bodov.
Tieto mapové listy spolu so zoznamami súradníc budú slúžiť
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VYTYČOVACÍ SÍTŽ NA JADERNÉ ELEKTRÄRSJŽ TEMELÍN

Ing. Jan P y t e l

Geodézie České Budějovice, státní podnik

Jaderná elektrárna je velká průmyslová stavba, kde pře-

važují objekty třídy A a B. Vedle tohoto předpokladu musímo

mít na zřeteli požadavky na jadernou bezpečnost. Tento důle-

žitý aspekt není dosud uvažován v žádných geodetických před-

pisech ani v ČSN, které se zabývají vytyčovacími odchylkami

a volbou přesnosti vytyfiovacích sítí. Nároky projektanta na

přesnost však otázku jaderné bezpečnosti i další specifické

požadavky výstavby JE zahrnují* Přestože je jaderná elektrár-

na Temelín (JETE) již čtvrtou JE v Československu, nedošlo

dosud k sjednocení koncepce tvorby, kontroly a údržby jak

polohové, tak výSkové vytyčovací sítě.

Staveniště JE zaujímá poměrně velkou plochu, ke které

se přimykají další staveniště, na kterých se staví objekty

ZS. Celý tento komplex staveb je propojen komunikačním systé-

mem, vlečkovou sítí a dalšími liniovými objekty* Rozsáhlé

zemní práce, prováděné dlouhodobě, neumožňují vybudovat po-

drobnou vytyčovací síí s vyhovující stabilizací v dostateč-

ném předstihu tak, aby pokryla celé staveniště a sloužila

po celou dobu výstavby* Především pro výše uvedené, ale ta-

ké pro vhodnou údržbu a doplňování vytyčovací sítě, byla

zvolena tato koncepce: základní vytyčovací sií, nazývaná na

JETE výchozí vytyčovací sil (WS), použití přechodnýoh sta-

novisek, podrobná vytyčovací sít, objektové sítě. Pro výško-

vá měření je vybudovaná základní výšková all, která slouží

jako výchozí pro dálil zahuStěni výškového bodového pole.

Dřív*, než vysvetlím postup tvorby -vyt, »ít* na JETE,

dovolím «i Jest* obecni •• zmínit o níkterýoh dalších, spí-

še teoretických, aspektech, které vadou k výše zmíněné kon-

oepoi.
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Je zřejmé, že pravoúhelníkové sítě jsou již překonané a je-

jich použiti je vhodné pouze v úzce specifických případech*

Pro rozsáhlou plošnou stavbu přichází v úvahu jako nejvhod-

nější místní geodetická sií, kdy body mají obecnou polohu.

Musíme si uvědomit, že tuto místní geodetickou síi bu-

deme budovat jen tehdy, jestliže požadavek na přesnost je

větší, než přesnost bodů základního bodového polo (bodů tri-

gonometrické sítě JTSK). Samozřejmě pro JE, Si jiné průmy-

slové stavby, bude nutná vždy. Body této sítě volíme tak,

aby síí obepínala celý investiční záměr. Takto volená síí

nám zaručí relativně stejnou přesnost vytyčování v celém

prostoru staveniště. Nabízí se však otázka, jaká bude ná-

vaznost na trigon. body vně této sítě. Mám na mysli plynulé

navázání přesnosti mezi lokální a trigonometrickou sítí. Ta-

to otázka se nabízí v souvislosti propojeni staveniště s li-

niovými stavbami. Problém může vzniknout především v propo-

jení s vlečkou. Z toho důvodu je vhodné přenést alespoň

orientaci trigonometrické sítě do místní sítě v daném území.

Potom jsou rozpory místní a trigonometrické sítě jen v dál-

kách.

Ještě se zmíním obecně o způsobu připojení a vyrovnáni

lokálních sítí. V geodetické praxi bylo vžité používat při

budováni lokálních sítí systém vyrovnání t. zv. sítí váza-

ných. To znamená, že souřadnice bodů lokálních síti byly

určeny v závislosti na daných bodech. Vzhledem k tomu, že

se dnes délky v síti měří elektronickými dálkoměry se střed-

ní chybou měřené délky

m 2 5 + s . 10" mm
S

převažovaly by v opravách měřených veličin vlivy připojova-

cích bodů.

Proto dnes používáme při budování lokálních sítí způsob

vyrovnáni t, zv. síti volných. V principu jd» o to, že po-

važujeme souřadnic* vieoh bodů budované lokální síti (včetně



- 75 -

připojovacích) za přibližné. ObecnS dostaneme nekonečně mno-

ho výsledků vyrovnáni, ale zvolíme-li nutný počet prvků pro

umístění lokální sítě ve zvoleném souřadnicovém systému, do-

staneme Jediné řešení. Hodnoty oprav měřených veličin splnu-

j í podmínku

a jsou nezávislé na umístění lokální sítě v souřadnicovém

systému. V rovinných sítích, kde je měřena alespoň jedna

délka, je počet nutných podmínek pro umístěni sítě v sou-

řadnicovém systému roven třem. Obecně jsou těmito třemi

nutnými prvky,prvky lineární transformace (posun ve dvou

směrech a pootočení). Při praktické realizaci tohoto nut-

ného počtu prvků můžeme např. zvolit jeden z daných bodů za

referenční a směrník na nějaký z dalších bodů za neměnný.

(Tento způsob navázání sítě do souřadnicového systému se na-

zývá "bod a směrník"). Tento způsob byl použit v podmínkách

JETE jak pro připojení W S do souřadnicového systému, tak

pro va^bu objektových sítí na W S ,

Aby informace o W S JETE byly úplné, je nutná zmínka

o vzniku původní podoby z roku 1981. W S byla vybudovaná v

rámci ověření výzkumného úkolu "Postupy budování výchozích

vytyčovacích sítí". Pro jednotlivé body byla využita bu5

stávající stabilizace bodů základního bodového pole, nebo

byla zřízena, jednoduchá stabilizace na vhodných objektech.

Jak volba bodů, tak měření a výpočet byly provedeny v úzké

spolupráci s VÚGTK. Sií měla v tomto období 12 bodů, při-

čemž nucenou centraci byly opatřeny pouze 3 body. V této

podobě sloužila W S v první fázi výstavby* Bylo zřejmé, že

vzhledem k požadavkům na zvýšenou přesnost, musí být síť

doplněna především body, které mají dobře zajištěnou sta-

bilitu.

Dneiní podobu dostala W S v podstata až v roce 1985.

Po některých nutných změnáoh (nepředvídaný zásah stavební

činnosti) je dnes W S tvořena iesti základními body.
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Tři body mají hloubkovou stabilizaci, u dvou bodu je použi-

ta střešní stabilizace a jeden bod je stabilizován v okně

zvonice. Všechny body jsou opatřeny nucenou centrací, hloub-

ková stabilizace je u dvou bodů. vytažena cca 3,5 m nad te-

rénem a body jsou doplněny observační plošinou. Průměrná

délka strany v síti je cca 1 km.

Zaměření sítě bylo provedeno soupravou Theo 010 A s

dálkoměrera AGA 112. Směry v síti byly měřeny vždy v šesti

skupinách na všech bodech, s dosahovanou střední chybou

směru my <z 3, . Délky byly měřeny vždy obousměrně. Rozdíl

mezi oběma hodnotami nikdy nepřekročil 5 mm. Výpočet a sou-

řadnicové vyrovnání sítě bylo provedeno na počítači SM 4/20

programem GETU 03, přičemž síí byla vyrovnaná jako volná a

připojení do souřadnicového systému bylo provedeno způsobem

bod a směrník. Dosažená střední souřadnicová chyba u jed-

notlivých bodů je m t§ 5 mm.

Přes pečlivý výběr lokalizace jednotlivých bodů W S

došlo během výstavby k zakrytí některých záměr. Proto při

pravidelné kontrole W S , která se provádí jednou do roka,

musí být do sítě zahrnut nějaký další bod (resp. body) tak,

aby výsledky vyrovnání nebyly poškozeny špatnou konfigura-

cí sítě. Při kontrole W S jsou směry měřeny pouze ve třech

skupinách. V tabulce Č. 1 je uveden vývoj polohy jednotli-

vých bodů, včetně způsobu stabilizace a dosažené střední

souřadnicové chyby v dané etapě. Z tabulky je zřejmé, že k

jednoznačné změně polohy doilo pouze u bodu 12^ v r. 1°B7.

Všechny ostatní hodnoty považujeme za výsledek souhrnu na-

hodilých chyb. V tomto okamžiku, kdy mluvíme o případné

změně polohy bodu, se zmíním o vlivu oslunění na pilíř*

Přestože všechny pilíře (i body objektové sítě pro HVB)

jsou opatřeny tepelnou ochranou, podléhají vlivu osvitu.

Sledovali jsme vybrané pilíře po hodinových intervalech při

celodenním osvitu. Vybrali jsne si chladnějií podzimní den,

kdy byly velké teplotní rozdíly mezi osvětlenou a odvrácenou
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stranou pilíře. Pilíře se vesměs pohybovaly po jakési "elip-

se" , přičemž se pilíř odkláněl vždy tak, jako by byl sluncem

odstrkován. Extrémní změny polohy dosáhly až k mra*

W S slouží, pokud to poloha bodu umožňuje, pro přímé vy-

tyčování prostorové polohy, pro určování přechodných stano-

visek a pro budováni podrobných a objektových sítí.

Zmíním se o skuteSném využiti W S pro přechodná stano-

viska (PS), nebo lépe o jejich použití jako takových. Myšlen-

ka PS je po teoretické stránce jasná a její použití velice

lákavé. Mohu však říci, že v podmínkách JETE byla PS používá-

na minimálně. Důvodů bylo hned několik. Zaprvé hustota bodů

W S je velmi řídká a vzhledem k tomu, že PS by nemělo být ur-

čeno pouze protínáním zpět, ale alespoň jednou délkou, je

nutné osadit minimálně jeden bod W S hranolem. A to už je

značná časová ztráta. V počátku výstavby, kdy především PS

při rshéze.la v uv-ihu, nebylo vybavení programovatelným kapes-

ními kalkulátory na takové úrovni, aby umožnilo spolehlivě

určovat PS v terénu. V neposlední řadě hraje svou roli také

otázka stávajících předpisů. Ani ČSN, ani ceník pojem PS

nezná.»

Stěžejní použití W S je při budování podrobných a ob-

jektových sítí*

Pod pojmem podrobná síi mám na mysli zahuštění vytyčo-

vací sítě body, které mají většinou lehkou, jednoduchou sta-

bilizaci* Poloha bodů podrobné vytyčovací sítě se určuje v

návaznosti na body W S s tím, že připojení a vyrovnáni se

provede způsobem vázané sítě* Body podrobné sítě vlastně na-

hradí přechodná stanoviska. Jejich hlavni využití přichází

v úvahu především v první fázi výstavby pro vytyčování HTÔ

a inžanýrskýoh sítí*
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Objektová sít je určitá skupina bodů, určená pro vyty-

čováni konkrétního objektu, či souboru objektů. Stabilizace

bodů objektové sítě je provedena podle důležitosti objektu*

Vesměs je použita střední, či těžká stabilizace, většinou

opatřena observačním pilířem s nucenou centraci. Stabiliza-

ce objektové sítě pro soubor objektů HVB (hlavní výrobní

bloky) je provedena hloubkovou stabilizací s pilíři vytaže-

nými cca 3 m nad terén, opatřenými observační plošinou*

Objektové sítě se v rámci W S určuji jako sítě volné s

tím, že způsob připojení je opět bod a směrník. Toto má za

následek, že se podstatně zvýší relativní přesnost vytyčo-

vání pro daný objekt* Poloha bodů objektových sítí je orien-

tačně daná projektem, nebol je nutné předem posoudit života-

schopnost sítě pro celou dobu výstavby* Přesto dochází k to-

mu, že se některý bod znííí, nebo je zastíněna některá zá-

měra*

Objektové sítě takové důležitosti, jako je sil pro HVB

se pravidelně kontrolují a pokud se jednoznačně prokáže, že

doilo ke změně polohy pilíře (vzhledem k intenzivní staveb-

ní činnosti to není výjimečné) provede se aktualizace sou-

řadnic* Dosahovaná střední souřadnicová chyba v případě ob-

jektové sítě pro HVB je

m s Z mm

Jestliže shrneme koncepci vytyčovacích síti na JETO,

jejich tvorbu a údržbu, musíme konstatovat, že situace je

vyhovující pro potřeby všech geodetických složek, které na

souboru staveb JSTE pracuji*
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SOUČASNÉ TECHNOLOGIE VYTľíJOVÍNÍ JADSRNfCH E1EKTRÄRBN

Ing. Miroslav H e r d a , CSc., VÚGTK

1. Čvod

jad°rné <=>loktrárny /dál*1 j^n JE/ jsou z hlediska vytyčová-
ní rodlQ C5N 73 C421 promyslovými stavbami podobně jako tepel-
né elektrárny s někt?ryaii specifičnostmi, plynoucími z velké
plochy staveniště, obvykle více než 100 na, z mimořádného roz-
sahu vyvolaných investic a ze složitosti pbjektft, v nichž pro-
bíhá jaderná reekce a výroba elektrické energie. Kozsah stave-
niště a vyvolané investice vyžačují současně s dlouhou dobou
výstavby dobrou koordinaci geodetických prací a vysoká přesnost
konstrukci jaderné reakce vyžaduje i vysokou přesnost vytyčo-
vání, což se týká zejména budovy reaktoru a jejího technologic-
kého zařízení. U JS 1000 £SW j° to ježte ochranná obálka, koa-
plex turbosoustrojí 1000 12W a mimořádně vysoké chladicí věže.
Za specifičnost výetevby JE u nás je možné považovat i složi-
tost projektové dokumentace, která je dodávána z SSSR a tedy
zpracována podle sovětských předpisft a které se u nás doplňu-
je z°jnéna v částech, jichž se týká uplatnění stavebních tech-
nologií, pro nás výhodných /takto se dokumentace upravuj* i
v KDHA Proto Je také velmi obtížné realizovat požadavky na
úpravu stavebních konstrukcí, které vyžaduje vytyčováni a mě-
ření posunft /podle fisl. vyhlášky 5.5/1987 o dokumentaci ata-
veb lze tyto požadavky uplatnit v ráaci tzv. projektové pří-
pravy/.

Technologie vytyčováni JE ovlivňuj* samozřejmě kromě u-
vedených specifičnosti také přístrojové vybavení pracovišť
popř. aožnoat j#ho aod»mizact a možnost vyrobit unikátní po-
aftcky a přípravky, vyvinuté při řeS«ní výzkumných tíkolA pro
zab#zpeč*ní geodetických prací při výstavbě a provozu JE.

V> snaze přispět k úrovni geodetických prací při výstav-
bě a provozu JE W E R 1000 MI byl v ranci vědeckotechnické spo-
lupráce S3SB, KDR a fiSSR zpracován soubor technologií /!/,
Jehož Č5l. částí jsou dál* uvedené postupy. Tato mezinárodni
spolupráce geodetických služeb pokračuje dál* ř*s>n_m autotaa-
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tizovaného něricího geodetického systéau JE, j^hož součástí
bud? autoaatizovaná hydrostatická nivelace HYNI VÚJTK /od
července 1988 je v overovacia provozu na turbogenerátoru
500 ICT elektrárny Kě1n.ík III bez přerušení s intervalem zá-
znaau 5 h.,?ři změně otáček 15 min., s výstupea na počitač
a tiskám výsledků, při instalaci 7 snímačft na stojanech lo-
žisek/. Využitelnost souboru technologií /!/ u nás je malá,
část zpracovaná v IHIPG Novosibirsk obsahuje až na vytyčo-
vání polárního jeřábu jen obecné technologie, bez speciálního
zaměření na JE, část zpracovaná v FZ Lipsko vychází v řadě po-
stup'1 z jiného přístrojového vybavení, např. aikrosít na zá-
kladové desce rozměru 60x60 a se určuje ze širší sítě 500x500
a ve dvou stupních s použitia elektronického tach;"aetru Zeiss
Recota.

2. Vytyčováni prostorové polohy

Pro vytyčování prostorové polohy objektA JE J# za předpo-
kladu vybavení elektronickým dálkoměrem a programovatelným kal-
kulátorea cptiaální setodou použití přechodných stanovisek, ur-
čovaných z výchozí vytyčovací sítě, stabilizované na okraji
staveniště miao obvod zemních prací, jak byla použita na JETS
/Temelín/ /2/ t kde skrývka zeainy dosahovala až více než 10 m.
Plošné pravodhelníkové sítě,, jejichž výhodou bylo maximální o-
m°zení délkových měření, pro něž dříve nebyla vhodná technika,
se na velkých staveništích používají již jen ojediněle.

?. Podrobné vytyčování budovy

Specifickými objekty JE jsou především komplexy 51 budovy
reaktoru. U jaderných elektráren typu W E R 440 MV, použitých u
ni3, je to komplex se dvěma reaktory, biologickou ochranou a
dalšími zařízeními a e přilehlou strojovnou •• čtyřmi turboge-
nerátory 220 KU. U Jaderných elektráren typu W S R 1000 líf Ja-
ko je Temelín, je to budova reaktoru e ochrannou obálkou a tur-
bos oust rojím 1000 KW, UBÍatinýa v přilehlé strojovni.

Pro volbu technologií podrobného vytyčování objektu reak-
toru a přilehlých konstrukcí jsou rozhodující požadavky na
přesnost* Je možné je vyjádřit třemi třídami přesnosti aesních
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vytyčovacích odchylek, odvozených podle CSN 73 0421 v hodnotě
40 % mezních stavebních odchylek /projektová dokumentace ne-
obsahuje výpočet geonetrické přesnosti/ vzhledem k prostorové
modulové osnově, těmito hodnotami:
- 6 mm ve vodorovné rovině, 2 mm v« výšce - konstrukce v neak-
tivní /neheraetické/záně /stěny, stropy, prftchodky ve stěnách
a stropech, základy pro osazení technologického zařízeni/
- 2 sna ve Vodorovné rovině, 1 mm ve yýšce - vybrané konstruk-
ce v aktivní zóně /průchodky a zabudované armatury pro osezení
technologického zařízení/
- 2 až 1 ma V9 vodorovné rovině, 1 mm až 0,5 ™n ve výšce -
stavební konstrukce a zabudované armatury pro zontáž reakto-
ru a dalšího technologického zařízení.

Kromě toho pro některé konstrukce je třeba určit přes-
nost podrobného vytyčení individuálně, např. pro zavážecí
stroje obou typft JE, ochrannou obálku JE 1000 ĽW.

Prostorovou oořulovou osnovu představuje u konstrukce a
prevcúhlou dispozicí systém modulových přímek, odpovídající
pravcúhlé souřadnicové soustavě, u konstrukce s kruhovou
/válcovou/ dispozicí systém raodulových přímek, odpovídající
polárním souřadnicovým systémftm ve vodorovných rovinách rftz-
né výíky s píly v ose reaktoru.

Uvedené mezní vytyčovací odchylky není aožné dodržet bez
realizace modulových osnov, k nimž Jsou tyto odchylky vztaže-
ny a jedinou realizaci modulové sítě představuje vnitřní vy-
tyčovací a kontrolní aikrosif.

5.1 Vnitřní nikrosítž budovy reaktoru

Technologie budování vnitřních vytyčovacích a kontrolních
mikrosítí a jejich struktura jsou závislé jednak na uvedené de-
finici mezních vytyčovacích • také i stavebních odchylek /ter-
ain "stav-bní" odchylka Je zde použit jen pro rozlišení, rozu-
mí 8* Jím samozřejmě celková odchylka, tedy včetně odchylek vy-
tyčení/, jednak na technice podrobného vytyčování. Pro vytyčo-
vání polární metodou není třeba zhusti t mlkroaíl příčkami • ur-
čit dostot-čný počet sezlfcodn jako při ortogonální !s»todé,
kdy roste5í J«n několik stanovisek, nejlépe zvýfi»r.ých. > f i -
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r.íc«? ic°zr.£ch odchylek vyžsfují, aby chyby aikrosítě byly vzhle-
dán k nia zoneäbatelné. Takže základní body oíkrosítě by měly
být určeny ve vodorovné rovině s aezr.í chybou ve dvou kolsných
směrech 1 am, ve výšce 0,5 oni a vložené body co nejblíže těs-
to hoďiotáa. Polární systém v os^ reaktoru s<> považuje v pó-
loch za relativně bezchybný".

Technika určení aikrosítí je dána přístrojovýma vybavenia.
Nejjednodušší a nejpřesnější je příné měření délek invarovýa
passes a fcěžnýn teodolitea, jako to-nu bylo na JE Dukovany, kde
byly určeny aikrosítě na základových deskách obou komplexi
s m*»sní chybou 1 mn/ 100 a. Základové ď»sky byly po dokončení
betonáže přístupné a s aěřenitoúhlft ani délek nebyly potíže,
opakovania měření v zianía a letnía období byl uräen i koefi-
cient roztažnosti b«»tonu. Další aožnosti představuj* použití
elektronického dálkoaěru Kera llekometer nebo paralaktické ae-
tody ee základnovou latí a krátkými úseky do 15 a s latí upro-
střed, nejlépe při oboustranné lati. Zásadním význam u prosto-
rových aikrbsítí aá provazování do vySších úrovni otvory T«
stropech, buS s využitím technologických prftchodek, pokud po-
lohově vyhovují nebo prostupy, zřízenými pro tento účel, což
je obvyklý postup zejména při výstavbě JE v západní Evropě /3A
V Dukovanech byly s provazováním obtíž*, využitelných prftcho-
dek bylo jen několik, takž- provážení se realizovalo j«čá-
stečně. K provazování J3ou vhodné optické přístroje, nebol
se jedné o občasné úkony, zejména 8 doplněním o přípravek pro
nucené do3tředění k přístroji Zeiss FZL. Pře3nost dostředění
tímto vybavením představuje j»n desetiny milimetru. S ur5enía
a přenosem výäek nejsou potíže, předpokladem je použití krát-
kých invarových latí a kvalitního pászne s milimetrovým děle-
ním. Saaozřejaýa předpokladem je také určení jednotky délek
použitých měřidel. Komparace měřidel ve vtfSTK to spolehlivě
zajistí /•/.

3.2 Vytyčovací oostupy

Vytyčovací techniku, vhodnou pro podrobné vytyčování bu-
dovy reaktoru, je vhodné uvádět podle zmíněných tříd přesnos-
ti. Polární metods ve třech modifikacích je použitelná pro
všechny konstrukce. Vytyčování jen z několika stanovisek a



- 84 -
z osy reaktoru vyžaduje obvykl* zvýšené stanovisko, jak bude
uv»č^o dále. V modifikaci s elektrooptickýn dálkoměr»a třídy •
3 na j? polární metoda použitelná pro třídy 6 mm a 2 aa /zde
z<? ovcu stanovisek nejaéně/, s kvelitním ocelovýa nebo invaro-
vým pásmem v třídě 2 mm a 2-rl no jen do vzdálenosti délky pá-
sma, což vyžaduje větší počet stanovisek a se základnovou latí
v těchž° třídácn z»jména pro nepřístupné a skloněné délky polo-
paprskft. Ortogonální metoda vyhovuje jen v třídě 15 mm při za-
řszování paty kolnic a směru kolaic teodolitem, v třídě 2 am
jen výjimečné při veloi pečlivém postupu. Frc vytyčování vý-
šek se nivelačnía přistrojen s planpar8l°lní deskou a invaro-
výci latěmi popř. se speciélnío nivelsčním měřítkea dosáhne
uvedená přesnost snadno.

3.3 Vytvžení budovy reaktoru 1OOQ KM

Pro vytyčování budovy reaktoru 1000 LEV? zpracoval autor
tohoto příspěvku výchozí technologie, které se doplňují a
dopracovávají postupně při výstavbě JE Teaelín. Pro spodní
část budovy reaktoru byla navržena inikrosíl se zékladníai bo-
dy v rozích půdorysu v prostoru schodiSí, zřízené na zákla-
dové desce v tírovni -4,20' m, jak je znázorněno na obrázku 1
podle /5/, s prostupy pro provazování v podestách schodišl.
Výchozí technologie umožňuje použít polární í ortogonální
metodu. T°nto postup byl zlepšen generálním dodevat"lea sta-
v»bní části JE Teclín podle návrhu Inc. Pohana tak, i* vy-
bavení odpovídajícím elektronickým dálkoměrem umoíSuje pou-
žít polární taetodu a pro provazování byla použita výtahová
šachta, zakrytá ve vytyčovaném podlaží speciálním panelem,
tvořícím zvýžené stanovisko, a s uzsvřenia části výtahové
žachty Z8 ličelea udržení volného přístupu a volné svislic#«
Další tírcvně spodní části budovy reaktoru 0,00 n, +6,60 *•
vytyčují rovněž z pravoúhlé mikroaítě. Základní body oikrosí-
tě s» prováží na strop +13»2O a, který tvoří montážní úro-
vefi oddělení reaktoru, ochranné obálky a její ob*8tavbyv a
z nich se vytyčí caa reaktoru jako bezchybný pál polární
mikrosítS pro stavbu nad touto úrovní.
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Pro vytyčování oddělaní reaktoru a ochranné obálky je tře-

ba používat v co n»jvětšín rozsahu polární metodu. Pro vytyče-
ní konstrukce aimo šachtu rektoru se zřídí íalší body aikro-
sítě.pro ochrannou obálku dva systémy boď\ pravidelně rozlože-
ných uvnitř a vně stěny obálky. Další vytyčováni ochranné obál-
ky je závislá na způsobu její stavby, předpokládá se montáž
dvou vrstev po dvanácti dílcích s ocelovou vystýlkou na vnitř-
ním líci a s betonáží včetně vnějšího líce přesuvným bedněním.
Pro vytyčování z osy reaktoru lze použít buďocelovou konstruk-
ci zvýšeného stanoviska, jak s« uvádí v literatur* /5 / i jin-
de nebo ocelovou lávku, postupně přesunovanou na dokončené kon-
strukce, kt«ré byla úspěšně použita na JE Dukovany podle návr-
hu geodeti Promyslových staveb Brno.

Pro kontrolní měření stavební konstrukce a vytyčování tech-
nologické části stavby je třeba zhustit oikrosltě dalšími body,
aby aohla být dodržena přesnost kontroly a aby vytyčení tech-
nologie bylo nezávislé na stavební konstrukci, což mimo jiné
umožňuje i vzájemné vyrovnání odchylek skutečného provedení.
Odpadnou pak i spory o příčině těchto odchylek.

Literatura

/!/ Technologi5oskaja dokuaentacija po geodezičeskomu obecpefie-
niju s -oitelľtva, montaža i ekspluatacii AE5 1000 Klí. Geodet.
sliiZby SR, NDR a CSSR, 1985
/2/ Heraa,M.-Pytel,J.í Vytyčovací sítě na staveništi jaderné
elektrárny Temelín, ^eod. a kart. obzor, 198?,č.8
/ V Ifúller.H. Í Vermessungsarbeiten an K»rnkraftw»rk I5AB I, An-
forderungen und Brfahrungen. ííitt.-Bl.DVW Bayern, 1984,č.2
/A/ Herda,M. í Osnowy realizacyjne i kontrolne budynku reaktora
w elektrowniach atomových. Przegl.geod.,1987,3.2 /referát před-
nesený na konferenci Geodézie pro atomové elektrárny,Z«rnowiec/
/5/ DubrovskiJ,V.B. a dalSíí Stroitéľitvo atomnych elektroatan-
ci j . Moskva, Bn*rgoatomizdat 198$
/6/ Bajtošev.P.í Oeodezičesko osigurjavan* na atroitelitvoto
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GEODETICKÉ PRÁCE GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY JE DUKOVANY

Ing. Jaroslav Z a p l e t a l , Průmyslové stavby Srno

Můj krátký referát o výstavbě JE Dukovany patři už vla-

stně trochu do oblasti historie. Stavba byla přidělena PSB

jako generálnímu dodavateli stavební části v roce 1973. Je-

likož nebyl tehdy znán přesně rozsah výstavby, měnil se a

upravoval neustále obvod staveniště, hrubé terénni úpravy,

zařízeni staveniště i ostatní přípravné práce včetně práci

geodetických. Projektové dokumentace doznávala stálé změny,

POV se řešil prakticky po celou dobu výstavby. Vlastni ze-

mni práce pro velké investiční objekty započaly až v dubnu

1978.

V tomto obdobi se začala uplatňovat v praxi vyhláška

Českého úřadu geodetického a kartografického č. 10/1974 Sb.

o geodetických pracích ve výstavbě. První geodetické práce,

hlavně ze strany investora a projektanta, byly provedeny již

před datem účinnosti této vyhlášky /od 1.3.1974/ i upřesňu-

jící vyhlášky č. 38/1974 Sb. /účinnost od 1.5.1974/. S plat-

nosti nových vyhlášek a normativních předpisů /např. vyhl.

č. 163/1973 Sb. o dokumentaci staveb, v.2. 60/1973 Sb. o ově-

řováni geometrických plánů a jiných výsledků geodetických

práci, zákon č. 36/1973 Sb. o orgánech geodézie a kartografie,

ČSN 730420, 730421, 730422 - Vytyčovací odchylky ve staveb-

nictví, ČSN 730128 - Vytyčovací výkresy ve stavebnictví, ČSN

730405 - Měřeni posunů a přetvořeni stavebních objektů a dal-

ších/ se kvalitativně 1 kvantitativně měnil rozsah 1 obsah

geodetických prací na stavbách. Na vtlké stavbě jaderné elek-

trárny st to muselo projevit v plné míře. Nejaktivnější z

účastníků výstavby byl Investor. Jmenoval jako první odpověd-

ného geodeta a nutil dodavatele 1 projektanta k této činnosti.

Odpovědný geodet dodavatele spolu s investorem a projektantem

zahájili skutečnou práci na úseku geodézie ai v roce 1977 a

197t. Došlo k osobním kontaktům 08, začaly se uskutečňovat
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geodetické kontrolní dny /1 až 2krát ročně/ a řešila se kon-

krétni problematika vlastních geodetických prací dle plat-

ných předpisů a nařízeni. 0 tou, jak bude velký objem geode-

tických prací na JE j sne ještě nemilí přesný obraz. Snažili

j sne se uplatnit v praxi povinnosti jednotlivých účastníků

výstavby dle vyhl. 10/1974 Sb.

Zkušenosti z výstavby JE v Jaslovských Bohunicích byly

dosti strohé a neúplné. Rozhodně jsme nechtěli jit v jejich

Šlépějích, spoléhat na náhodu a řešit situaci postupně, pří-

pad od případu, objekt od objektu. Geodeti všech tři složek

/projektanta, investora i dodavatele/ se usnesli na pevném

postupu prací a začali ho ihned realizovat. Některé sporné

otázky byly řešeny za spolupráce pracovníků KGKS v Brně

/organizačně i právně - Ing. Sekaný/ EŮGK /finanční otázky/,

a VÚGK v Zdibech /Ing. Herda, Ing.Šanda - technické problé-

my/. Tento fundovaný kolektiv geodetických pracovníků spolu

s geodety účastníků výstavby se podílel na .vypracováni geo-

detické dokuinentece pro výstivbu JEDu, vt svém období oje-

dinělé v našem průmyslovém stavebnictví. Využívalo se tehdy

dostupných klasických geodetických přístrojů /Zeiss/ a zaří-

zeni s minimální výpočetní technikou 1% dnešním moderním

vybavením např. v Temelíně, se to nedá vůbec porovnat/. V

souhrnem rozpočtu stavby nebyly na geodetické vybaveni fi-

nanční prostředky. Po mnoha konsultacich a jednáních byla

vyprojektována /až během výstavby/, vytyčena a stabilisována

poměrně hustá vytyčovací sít pevných bodů v prostoru stave-

niště. Byla provedena v několika etapách a neustále přemis-

ťována a obnovována, s postupem výstavby. Pevných bodů vět-

šinou v úrovni upraveného terénu /pc hrubých terénních úpra-

vách/ bylo vybudováno asi 150. To byl základ pro vlastni

stavební práce. Původně byla sil zakládána jako hektomttrová

/na celých souřadnicích/ v prostoru hlavních výrobních bloků,

později se vzdálenosti pevných bodů upravovaly dle přicháze-

jících nových projektů jednotlivých objektů a souřadnice by-

ly obecné /dle systému zastaveni a vhodnosti vytyčováni/.
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Celá staveništni sil je vedena v místním souřadnicovém

systému. Osy byly voleny jako rovnobežky či kolmice na stav.

čáry hlavních objektů, všechny kóty jsou kladné, transfor-

mační klič na S-JTSK je znám. Objekty mimo hlavni staveništi

jsou určovány v S-JTSK. Výškově je celý systém v Bpv. Základ-

ní výSkové body /13 ks/ jsou mimo dosah objektů /zvláštni

stabilisace - vrty až 15 n na pevné podloží - zabetonované

dvojité ocelové pažnice/. Tyto body slouží hlavně pro kontrol-

ní výškové měření, deformace a posuny objektů. Stabilizace

ostatních pevných bodů se prováděla betonovými bloky /hl.

1,5 - 2 m/ s kovovými deskami, čepy či hřeby /těžká stabili-

zace/. Během výstavby byly některé vedlejší /zhušfovaci/ bo-

dy fixovány jen lehkou stabilizaci /OTZ, na dokončených ob-

jektech apod./. Některé pevné body jsou určeny jen polohově,

většinou však slouží i jako body výškového bodového pole.

Starosti nám působila ochrana bodů. Vyzkoušelo se několik

způsobů. Nejvíce se osvědčila ochrana betonovými skrůžemi/

průměr 1m, výška 0,5 m/ v kombinaci s barevnými kovovými

tyčemi. Domluva pracovníkům stavby /hlavně řidičům mechanis-

mů/ byla též účinná.

Z vytyčovací sítě bylo postupní prováděno vytyčení pro-

storové polohy jednotlivých objektů a v mnoha případech i po-

drobné vytyčeni. Sií pevných bodů kolem "hlavních výrobních

bloků" byla dodavatelem zhuštěna. Prakticky byly zabetonova-

nými hřeby vně stavební jámy fixovány modulové osy a řady

/přesnost - 5 - 7 mm/. Toto opatřeni si vyžádal pracovní po-

stup při výstavbě HVB, kdy se prolínaly práce zemní, betonář-

ské, geologické /poruchy/, dodatky projektu, ntrez kanaliza-

ce, armokoie atd. Při nedostatečné přístrojové technice /the-

cdolit, nivelačni přistroj a měřící pásmo/ a nedostatku geo-

detů /dva u dodavatele a dva u investora /bylo třeba z hodi-

ny na hodinu vytyčovat různé konfigurace v několikametrové

hloubce na vzdálenost 50 - 150 m. Nnohdy pomáhali geodetům

1 provozní technici stavby /mistři, stavbyvedoucí/a odberní

dělnici/ tesaři, iclezáH/.
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S podrobným vytyčováním vlastní reaktorcvny nestaly po-

tiže. Objekt je poskládán 2 armokošů a armobloků /částečně

s ocelovými oblicovkami/, které se spojují svařováním arma-

tur, celé stěny se pak zabedni a zabetonují. Vytvoří se mono-

litická železo-betonová konstrukce. Většina stěn místnosti

je navíc pokryta kovovými obi icovksmi a osazena tisíci prů-

chodkami a jinými kovovými zabudovanými prvky /deskami, pás-

nicemi, konsolami atd./. Pro geodety dodavatele vyvstal úkol,

přesně prostorově usadit jednotlivé díly "stavebnice" a tisí-

ce zabudovaných prvků - průchodek /asi 40 tisic na 1 reaktor

krát 4/. Investor trval na tom, že práci musejí provádět

geodeti /špatné zkušenosti z kontrolních měřeni/. Dodavatel

požadoval na investorovi /projektantovi/ určeni stavebních

toleranci, max. odchylek, stanovení geodetických postupů

/včetně kontrolních měřeni/, zvoleni miřičské techniky /při-

strojů/ a následně i začlenění těchto prací do souhrnného

rozpočtu. Žádali jsme vytvořeni prostorové kvádrové sítě,

která by byla vyznačena v projektech i na vlastních skladeb-

ních blocích /ve výrobně panelů/. Pro kontrolní měření jsme

chtěli určit dle ČSN 730010 vlícovaci body. Začala kompliko-

vaná a vleklá jednáni s projektanty /našimi i sovětskými/,

investory, dodavateli technologie i výrobci stavebních bloků.

Odborníci se nemohli dohodnout, o jakou stavební konstrukci

jde /ocelová-betonová, montovaná-monoMticki/, jaké přesnosti

a toletance předepsat. Sovětský projektant neuznával v pro-

storu šachty reaktoru žádné stavební tolerance a nechtěl

povolit prostupy v hermetické zóně. S ponoci VÚGK ve Zdibech

bylo na betonové základové desce reaktoroven /kóta - 6,50 •/

vytvořena mikrosií /13 bodů na dvoj b loku/ stabilisovaná na

betonových sloupcích /25 x 25 x 60 ca/ s armaturou zakotve-

nou v základní desce. Zhlavi sloupků bylo opatřeno dvojitými

posuvnými železnými deskaici s nastavitelným ze řízení m pro

nucenou centraci /patent Ing. Herdy/. Vnitřní mikrosif j«

připojena na základní vytyčovací pevné body vnějii. Hustlo

být vytyčeno, stabi lisováno a vyrovnáno /vnitřní přemoct -

0,4 mm/ ještě před započetím výstavby svislých konstrukci.
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Jednotlivé body mikrosítě se opticky přenášely do vyšších

pater pomoci provažcvačů Zeiss-PZLIOO průchodkami ve stropech

za pomoci dodatečně vyrobených pomůcek /např. různé úchytky,

průzory s mm dělením apod./. Kde se nám nepodařilo vybudovat

geodetické průchodky ve stropech nad body mikrositě, používa-

li jsme k provazováni technologických průchodek a "metody

odsunutých svistíc" /Ing. Šanda/, což snižovalo přesnost mě-

řeni. Jinak se u provazováni uvažovalo s minimálními střední-

mi chybami - 0,3 - 0,2 mm na výšku podlaží 4 - 6 m /stř. chy-

ba přístroje na 10C m je udávána do - 2 mm/, chyba z centra-

ce je prakticky nulová /nucená centrace - 0,10 - 0,15 mm/.

Práce nám stěžoval nerovnoměrný postup výstavby svislých E

horizontálních stavebních prvků /opožďovaly se stropy/.

Museli jsme proto provazováni kombinovat s jinými způso-

soby měřeni. Na sloupech OK byly např. navařovány kotvy /s

vyznačeniu) modulových os a výšek/. V bezprostřední blízkosti

šachty reaktoru /střed reaktoru byl též bodem mikrositě/ by-

la mi k rosit zhuštěna na vyššich podlažích body na kovových

žebrech konstrukce. Jako zlepšovací návrh jsme vyrobili pře-

nosncu kovovou lávku s observačním stolkem a nucenou centra-

ci. Lávka byla jeřábem přenášena do jednotlivých podfaží /šach-

ta reaktoru byla dlouho volné/ a provážením ze základové des-

ky a orientaci přístroje jsme mohli na jednotlivých podlažích

vytyčovat /polárně, balalati/ poměrně velni přesně. Kromě

stabilised na sloupcích /snadno zranitelné výstavbou /jsme

prováděli různé značky na deskách/ zářezy, vrypy, průvrty/

v úrovní podlah nebo přímo na stavebních konstrukcích /nspř.

výškové úrovně byly na navařovaných značkách na sloupech/.

Z bodů mikrositě byly vyneseny modulové osy a rastr svislých

konstrukci /obrysy stěn buněk/. Dle nich se postavily bloky

s do nich se museli z velké části zabudovávat různé prvky

/průchodky/, prováděla se kontrola osazeni bloků /včetně

svislosti/ a do nich osazených průchodek. Po vyhotovených ná-

črtcích a odsouhlaseni investorem se teprve mohlo betonovat.



- 92 -

Nej pracnejšim úkolem geodetů dodavatele byla dokumenta-

ce skutečného provedeni stavby dle § 69 otíst. 2 vyhl. č. 163/

73 Sb. /nyni S 70 vyhl.4. 5/87 Sb./. Dokumentace geodetic-

kých prací dle S 6 písmene g vyhlášky č. 10/74 Sb. problémem

nebyla, souborně ji zpracovával investor na podkladě dílčích

náčrtů dodavatele. GDT požadoval a nakonec prosadil u inves-

tora a ten u dodavatele zaměření veškerých zabudovaných prv-

ků, základků a ostatních zařízeni geodet, metodami a jejich

dokumentaci po jednotlivých místnostech /více než 50C ks na

reoktorovnách/. Protože nebylo dostatečné množství "pare",

/projektová dokumentace navíc nebyla zpracovávána po míst-

nostech, ale po "bodech grafiku" - celé stěny a soubory ko-

bek/, musel se celý projekt překreslovat a dc sklopených po-

hledů stěn zakreslit /okótovat/ v prostorových souřadnicích

veškeré zabudované prvky /průchodky/. Pro každou místnost

byla založena zvláštní složka, která obsahuje i výkres orien-

tace na modulové osy /okótováno/, výkres vyosování a výškové-

ho připojeni, sklopené pohledy jednotlivých stěn, stropů a

podlah včetně vyosováni všech základků, průchodek a ostat-

ních zabudovaných prvků, vytyieni vestavěných ocelových kon-

strukci - schodišť, výtahů, drážek, jeřábů atd. Takto prove-

dené náčrty chtěl mít investor od geodeta 14 dní před ter-

minem stavební připravenosti. Bylo to množství technické

práce mnohdy téměř zbytečné a také požadovaná přesnost vět-

šiny zabudovaných prvků byla neodůvodněná. Vždyť tolerance

- 5 mm u technologických průchodek a - 15 mm u ostatních

prvků se mnohde ukázala zcela zbytečnou /neekonomičnost při

přesném osazováni, kontrolováni, zaměřeni/. Podle nových ČSN

730203 - Funkční tolerance a ČSN 730210 - Technologické to-

lerance by bvly v současné době požadavky 6DT i investora

v nnohých případech přemrštěné. Také otázka překreslováni

celého projektu jako dokumentace skutečného provedeni stav-

by je pro běžnou praxi neúnosná • neekonomická vůbec. Povo-

lené tolerance a Max. odchylky MUSÍ být stanoveny reálně,

dle platných nových norem o přesnosti geometrických parame-

trů ve výstavbě. Projektant MUSÍ posoudit, jakou nutnou přts-
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ncst je třeba vyžadovat, specifikovat jednotlivé stavební

konstrukce dle jejich požadovaných funkci a nekrýt se vždy

za přemrštěnou všeobecně předepsanou přesnost. Jinak se bu-

dou stavby dále prodražovat a my přece chceme stavět tech-

nicky dokonale, ale i co nejekonomičtěji. Státní stavební

podnik nebude mít do budoucna tolik finančních prostředků,

aby mohl zaplatit několik miliónů Kčs za geodeti cl.é práce,

které tnu nemůže investor uhradit. Do dokumentace skutečného

provedeni stavby se mají zakreslovat jen změny proti projek-

tu. Jsou-li tedy stavební konstrukce postaveny v předepsa-

ných tolerancích /vejdou se do maximálních odchylek/ nejde

o změnu projektu a nemusí být dodavatelem stavebních prací

dokumentována.

Závěrem několik praktických zkuženosti z výstavby

JE. Veškeré geodetické práce musí být řádně v projektové

dokumentaci vyprojektovány, specifikovány a oceněny. Práci

musí provádět vyčleněné skupiny geedetů, hlavně u investora

a dodavatele. Je nutná bezpodmínečná spolupráce všech slo-

žek účastníků výstavby, zvláštní pospolitost všech geodetů,

poctivost a důvěra v práci je nezbytnosti. Je nutno využit

dobrých zkušenosti z předcházejících staveb a v maximálni

míře využit i "zkušených" pracovníků, přílišné střídáni geo-

detů je nevýhodné. Vedoucí či OG by měli vydržet po celou

dobu výstavby. Není návaznost velkých staveb, aby mohly být

přesunuty celé skupiny pracovníků, party se rozpadají. Mělo

by asi docházet ke sdružení geodetických skupin pro velké

stavby. V resortu stavebnictví chybí jednotné metodické ří-

zeni i když po resortu geodézie je zde zaměstnáno nejvíce

profesních pracovníků, geodeti jsou zařazeni do režie, ne

do provozních techniků, proto chybí hmotná zainteresovanost.

Pokud budou noci svoji práci vykázat i finančně /fakturace/

jistě se zlepši prestiž i společenské oceněni. Využitím no-

vé měřičské, výpočetní a grafické techniky dochází k výrtzné-

mu zproduktivnění i zkvalitněni naši práce.
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VÝSTAVBA JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN Z HLEDISKA GENERÁLNÍHO

DODAVATELE STAVEBNÍ ČÁSTI.

Ing. Jaroslav P o h a n , vedoucí geodetického odboru sdr.p.

Výstavba jaderné elektrárny Temelín

Výstavba jaderné elektrárny Temelín je v současné době

největší investiční akcí v ČSSR. Staveniště jaderné elektrár-

ny se rozkládá na ploše cca 268 ha, kde v podstatě souběžně

probíhá intenzivní stavební činnost. Generálním dodavatelem

stavební části jaderné elektrárny je sdružený podnik Výstav-

ba jaderné elektrárny Temelín, který vlastní kapacitou zajiš-

íuje výstavbu v ročním objemu cca 1 mld 300 mil Kčs, a v ob-

jemu cca 1 mld Kčs koordinuje činnost subdodavatelských orga-

nizací. Z uvedeného finančního objemu výstavby je patrno, že

se jedná o stavbu svým rozsahem, intenzitou a sou.itředěním

výstavby na malé ploše, s velkou náročností na návaznost jed-

notlivých technologických operací, při dodržení mimořádných

nároků na přesnost budovaných stavebních konstrukcí, výjimeč-

nou a velice náročnou pro všechny zúčastněné profese. Dvojná-

sob to platí pro profesi geodetickou.

Veškeré geodetické práce v rámci generálního dodavatele

stavební části, spojené s výstavbou jaderné elektrárny, pro-

vádí geodetický odbor sdr.p. VJET vlastní kapacitou, mimo sub-

dodávky s.p. Armabeton (zajišíuje výstavbu chladících věží)

a s.p. Průmyslové stavby Brno (zajištuje výstavbu budovy ak-

tivních provozů). Vůči těmto subdodavatelům plní geodetický

odbor sdr.p. VJET povinnost investora.

Těžiště geodetických prací spočívá ve vytyčování ob-

jektů, podrobném vytyčování jednotlivých konstrukcí a kon-

strukčních prvků, v kontrole a vyhodnocení jejich prostoro-

vé polohy a v zaměřování a vyhodnocování skutečného provede-

ní. Uvedeným,převažujícím nárokům na provádění geodetických

prací byla podřízena i kpcepce přístrojového vybavení geode-

tického odboru.
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Vybavení pracoviště je orientováno převážně na výrobky

firmy Wild (přístroje specielního charakteru) a Zeiss -

(běžné geodetické přístroje). Výpočetní technika byla dodá-

na firmou NCR a HP.

Z výše uvedených skutečností je patrno, že věnovat se

uceleným způsobem celé problematice výstavby jaderné elekt-

rárny na několika stránkách referátu je nemožné, soustředím

se tedy pouze na nejdůležitější a z hlediska geodetických pra-

cí i nejnáročnější objekty - hlavní výrobní bloky.

Geodetický základ výstavby HVB.

Geodetický základ pro veškerá geodetická měření tvoří

body objektových sítí, jejichž způsob stabilizace byl volen

tak, aby byla zaručena neměnnost jejich prostorové polohy.

Z bodů objektové sítě bylo provedeno založeni objektu HVB

(jeho základové desky rozměru 70 x 70 x 2,4 m). V rozích zá-

kladové desky, v prostoru šachet osobních výtahů byly zasta-

bilizovány systémem nucené centrace, čtyři, tzv. hlavní body

mikrosítě. Jeden z těchto bodů byl z objektové sítě určen v

souřadnicích, souřadnice zbývajících bodů byly vzhledem k vy-

sokým nárokům na vnitřní přesnost mikrosítě určeny z relativ-

ních vztahů těchto čtyř bodů, s orientací úhlopříčky na bod

objektové sítě. Takto vytvořená síí byla vyrovnána a pro dal-

ší postup výstavby HVB převzala funkci geodetického základu.

Koncepce provádění geodetických prací v jednotlivých

podlažích HVB (v nehermetické zóně) vychází z možnosti pro-

vážení polohy základních bodů mikrosítě a její stabilizaci

v požadované úrovni. Za tímto účelem byl vyvinut specielní

centračni přípravek, který pomocí dvou suportů umožňuje přes-

né nastavení cílového terče do svislice, procházející základ-

ním bodem mikrosítě. Centračni přípravek dále zajišíuje ne-

měnnost určené polohy středu cílové značky, umožňuje upnutí

(nucenou centrací) přístrojů Wild, Kern, Zeiss. Provážení

polohy základních bodů mikrosítě se provádí opticky ZL (Wild

s přesností 1:200 000) s kontrolou NL (Wild), při větších

výškách bude použito laseru s vláknovou optikou a laseroku-
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lárem (Wild). Po zafixování polohy takto provážených zá-

kladních bodů mikrosítě se provede kontrolní proměření geo-

metrického tvaru mikrosítě a porovnají se orientační směry

na body objektové sítě.

Takto vzniklá mikrosíi je pro provádění následných geo-

detických prací pokládána za bezchybnou s tin, že pro měření

se zvýšenými, nároky na přesnost je zohledňován vliv teploty

prostředí. Vliv tepelné roztažnosti na montované konstrukce

nelze podcenit a možnost okamžitého určení délkových korekcí

bude obvzláště důležitá při montáži ocelové konstrukce v her-

metické zóně HVB. V současné době (v nehermetické zóně) zís-

káváme zkušenosti v této oblasti, kdy pro exaktní stanovení

hodnot okamžitých tepelných deformací využíváms dvou zákla-

den (délky cca 30 m), situovaných ve směru souřadnicových os,

pomocí distometru vyhodnocujeme jejich délkové změny v závis-

losti na teplotě prostředí.

Podrobné vytyčování jednotlivých konstrukčních prvků

se provádí běžnými geodetickými metodami tak, aby byla za-

ručena požadovaná přesnost v poloze smontované konstrukce.

Proti běžným zvyklostem se mění pouze (zato však podstatně)

způsob stabilizace vytyčených bodů. Jejich poloha je vyzna-

čena na zabetonovaných ocelových deskách, které jsou předem

osazeny do projektované výšky s přesností + 1 mm s tím, že

na tyto desky jsou přímo přivařovány "dorazy" pro osazení

montované konstrukce. (Pro vytvoření představy - na jediném

podlaží je nutno tímto způsobem zastabilizovat cca 1 000 bo-

dů).

Po skončení montáže obvodových a vnitřních stěn je

nutno před jejich zabetonováním provést kontrolu geometric-

kého tvaru jednotlivých místností včetně zaměření a vyhodno-

cení prostorové polohy vestavěných průchodek (cca 5 0 0 0 0

jeden blok). Aby tyto práce bylo možno provést, jsou v jed-

notlivých místnostech zastabilizovány body (pomocí příprav-

ku) podrobné mikrosítě (v každé místnosti cca 3 ks, mají ur-

čeny souřadnice a výšku přesnou nivelací), které se stávají
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výchozím podkladem pro geodetické práce technologa.

Geodetická dokumentace.
Přestože se jedná o velmi náročnou investiční akci s

vysokými nároky na přesnost stavebních konstrukci, neodpo-
vídá dosud, vlivem nedořešených a nevyjasněných smluvních
vztahů jednotlivých účastníků výstavby, předávaná projek-
tová dokumentace požadavkům příslušných ČSN, což generál-
nímu dodavateli stavební části působí velké obtíže. V rám-
ci geodetického odboru je prozatím nutné zpracovávat údaje
stavebních projektů a vyhotovovat vytyčovací výkresy, aby
bylo možno splnit vysoké nároky na mobilnost a přesnost pro-
vádění geoetických prací.

V projektové dokumentaci nejsou mnohdy dořešeny ani o-
tázky, týkající se výsledných tolerancí stavebních konstruk-
cí, tyto nedostatky jsou mnohdy obcházeny a řešeny kriteriem
neúměrně vysoké přesnosti, což opět způsobuje dodavateli sta-
vební části potíže při vlastní montáži. Ze strany generální-
ho dodavatele stavební části je této problematice věnována
velká pozornost a jsou prováděna opatření, aby tato nepřízni-
vá situace byla odstraněna. Jediným a velmi účinným opatře-
ním bylo zavedení výpočetní techniky na pracovišti geodetic-
kého odboru. Jak již bylo řečeno v úvodu, je geodetický odbor
vybaven počítačem NCR PC 6 (1MB XT Kompatible) s dvěma diske-
tovými jednotkami, bodovou tiskárnou a plottrem HP 7475 A a
počítačem HP 71 B s příslušenstvím.

Vlastní aplikační programy řeší zejména tyto skupiny
úloh:
1. y|eobecné_goužití2_bodgyé_gole_a_magování_v_terénu£

a) Transformace místních soustav do používané souřadni-
cové soustavy JETE, alternativně i JTSK. Výpočty sou-
řadnic bodů bodového pole.

b) Periodické zobrazení bodového pole celého staveniště
plottrem v měřítkách 1:10 000 a 1:5 000, doplněné ak-
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tualizoavným seznamem souřadnic.

c) Konstrukční zpracování polárního mapování, včetně vy-
rovnání bodů a pravoúhlého půdorysu budov. Výsledek
je zobrazen plottrem ve zvoleném normalizovaném měřít-
ku a seznam souřadnic.

2. Půdor^s^_interiérů__ve_všech_podlažích_hlayních_objektů;

a) Číselná a grafická dokumentace projektu v základním mě
řítku 1:5 000. Zpravidla lomové body stěn, výsledkem
je zobrazení plottrem, včetně čísel bodů a seznam sou-
řadnic.

b) Aplikační detaily tohoto zobrazení projektu s možností
doplnění kresby a zvětšení až do měřítka 1:50 (grafic-
ká obrazovka s vazbou na plotter).

c) Zobrazení bodového pole v jednotlivých podlažích, včet-
ně seznamů souřadnic a alternativního výpočtu vytyčova-
cích prvků, zejména lomových bodů stěn.

d) Srovnávací sestavení lomových bodů stěn podle zaměření
skutečného stavu s vyhodnocením odchylek.

3. Zpracování průchodek vestěnách istropech místností

a) Automatizovaný převod projektů do souřadnicové soustavy
Y, X, Z, kresba náčrtů (1:50) pro vytyčení a měření sku-
tečného stavu plottrem.

b) Doplnění souboru o zaměření skutečného stavu, kresba
dokumentace s porovnáním projektovaných a skutečných
souřadnic přímo v nákresu.

Vzhledem k velkému množství zpracovávaných dat v minimál-
ních časových intervalech,jsme nuceni podnikat další účinná
opatření, která umožní větší mobilnost při hromadném zpra-
cování dat, týkajících se zaměření a vyhodnocení skutečného
provedení jednotlivých stavebních objektů. Výpočetní technika
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bude doplněna tak, aby.byl vytvořen interaktivní grafický

systém, který je jedině schopný splnit výše uvedené poža-

davky. V dosavadním průběhu výstavby se nám podařilo pro-

kázat, že stávající technika je schopna podstatně zkvalit-

nit a zrychlit nejen vlastní proces výstavby, ale měla být

využita již ve fázi zpracování projektové dokumentace. Z

našeho hlediska již dávno nemůžeme hodnotit nasazení mo-

derní měřící a výpočetní techniky např. kriteriem úspory

geodetů, ale podle jejích skutečných a dosud nedoceněných

možností. Může se stát, že jediná okamžitá informace za-

brání vzniku škody velkého rozsahu, kdy náklady na její

odstranění tvoří podstatnou část pořizovacích nákladů na

měřící a výpočetní techniku. Výhody nasazení špičkové mě-

řící a výpočetní techniky jsou neoddiskutovatelné, v žád-

ném případě nesmí být samoúčelné, protože sebevykonnější

technika bez spojení s kolektivem, který má eminentní zá-

jem o dosažení špičkových pracovních výsledků, by se sta-

la prodělečnou investicí.

Ve svém referátu jsem se v podstatě okrajově po-

kusil vystihnout problematiku provádění geodetických prací

na nejdůležitějších objektech stavební dodávky - hlavních

výrobních blocích, Na sympoziu bude uvedená problematika

doplněna promítnutím diapozitivů.
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GBODETICKá PRAJE PSi HOHTJBl TECHNOLOGICKÍCH SXSTÍ V RBAKTOROVMČ
V JE DOKOVANÝ.

Ing. Bohumil M a j e r , 8EZ JE Temelín

Proč jaderná elektrárna, protože je to jedna z mála možností
rozvoje naší energetiky. Zásoby tradičních paliv nejsou bezedná *
a v budoucnu musí sloužit jako surovina k vyrobí umělých hmot a lé-
čiv. Ještě včera rozhodovaly hlavne energetické argumenty, dnes
k nio přistupují rovnocenná důvody ekologická, t.j* otázky života
a smrti naší krajiny, lesů, čistoty vod, nezávadnosti potravin.
Jaderná elektrárny nezamořují své okolí popílkem ani kyselými dešti
a na přísné dodržení jaderná bezpečnosti je od nedávná havárie kla-
den mimořádný důraz, podporovaný novými mezinárodními dohodami a nor-
mami. Jaderná energetika je moderní cesta k rozvoji nejen naší, ale
i evoropská a světová energetiky.

StaveniSt5 jaderná elektrárny musí splňovat řadu nezbytných
podmínek* První z nich je seismicity klid lokality* Dukovany leží na
prahorní náhorní planine1, vzdálené od všeoh tektonických zlomů a sei'
smicky aktivních pásem. Druhou podmínkou je blízkost vodního zdroje,
schopného zásobovat výstavbu a hlavně chladící systémy jaderná elek-
trárny. Nepostradatelná je i blízkost většího města, kultúrni poli-
tiokáho centra, zvolená oblast musí být i zásobárnou pracovních ail*
Staveništi JE Dukovany leží mezi obcemi Dukovany, Slavitice a Roucho-
vany asi 30 km východně od okresního města Třebíč. Yšeehny výše uve-
dené podmínky staveništi splňuje*

Geodetické práce v investiční výstavbě jsou důležitou součástí
nejen při stavební ale i montážní činnosti. Kvalitou stavebních prací
rozumíme nejen kontrolu jakosti betonu, ale taká správná prostorová
umístění objektu a jeho částí dle projektová dokumentace.
Chyba realizace projektu znamená často nejen časová a finanční ztráty,
ale mnohdy zhoršení funkčních vlastností objektů, což se dříve bebo
pozdiji projeví zvýšenými požaéavky na opravy a rekonstrukce*
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Výstavba jaderné elektrárny se neobejde bez většího počtu geo-
detických pracovníka. Od poloviny roku 1980 byl u investora JE Du-
kovany zřízen referát koordinace geodetických prací obsazen dvěma
geodety s odpovídající geodetiokou kvalifikací* Úkolem tohoto oddě-
lení byla koordinace geodetických prací u všech účastníků vestavby,
provádění kontrolních prací před betonáží nebo montáží hlavních vý-
robních částí, vytyčovací práca pro montáž za generálního dodavatele
technologie & jiné" geodetické* úkoly*

Výstavba jaderná elektrárny je velmi rozsáhlá* Výstavba komple-
xu budov, objektů, inž. sítí, komunikací, vleček, jeřábových drah
a jiných objektů vyžaduje vytvoření základního bodového pol* v pravo-
úhlém místním systému, tak aby body sít5 byly pokud možno použitelný
po celou dobu výstavby. Současně byla vybudována samostatná výšková
síí v počtu 13 bodů pro sledování sedání vybraných objektů* Bodové
pole bylo budováno dle směrnic pro těžkou stabilizaci* Dvakrát za
rok byla provedena pracovníky Geodesie n.p. Brno revize bodového pole
a doplnění za zničené body průběhem výstavby*

Základním objektem je hlavní výrobní blok, jehož součástí jsou
reaktorovna, podélná a příčná etežérka, barbotážní věž a strojovna*
Reaktorovna je hermeticky uzavřená obálka kolem reaktoru o rozměru
39,0 x 47,5 m. Na základové betonové desce * úrovni -6,5 m byla
provedena samostatná vytyčovací síí s polohovou přesností plus mi-
nus 3 mm* Všechny tyto body byly vytvořeny pro nucenou centraci*
Z této sítě byly na základové desce vytyčeny všechny stěny a střed
reaktoru na kotě - 6,5 •• Postup výsfoy vyžadoval přenášení bodového
pole do výškových úrovní. Nad krajními body základní sítě byly stro-
py po dohodě s projektantem provrtány a pomocí PZL přeneseny a stabi-
lizovány pro nucenou centraci* Tento postup byl vhodný do úrovně
+ 6,0 •• Na této úrovni vlivem postupující výstavby místností nebylo
možno dále pokračovat*

Od úrovně + 6,0 a se provádělo vytýčení ze středu Šachty reaktoru,
kde střed reaktoru na kótě - 6,5 • byl realizován stabilně pro umístění
PZL a zkonstruovaná specielní měřická lávka, opatřená zařízením pro
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nucenou centr&ci středu* Tato specielní měřická lávka se dala velmi
přesně usadit nad střed šachty reaktoru. Kove vytyčovací prvky se
z táto lávky určoraly bud" přímo pásmem, více však kooperovanou fcala-
latí. Základní směr byl vždy vytýčen z předcházející polohy na stě-
nách. Tím byla zajištěná svislá poloha reaktorovny a geodetická přes-
nost jednotlivých podlaží. Dálkoměr se prakticky nepoužíval, poněvadž
jeho přesnost nestačila požadavkům. Z táto měřická lávky usazená nad
středem reaktoru se vytyčovaly vSeohny potřebná zařízení jako poloh*
parogenerátoru, technologická průchodky na obvodových stěnách nebo ve
strop8, hlavní cirkulační čerpadla, hlavní uzávěry a jiná.

Hlavním těžištěm práce bylo usazení tlaková nádoby o rozměrech
3,50 x 12,0 m a váze 220 tun do šachty reaktoru* Základem pro usa-
zení tlakové nádoby byl kroužek na kótě 8,5 a* Tanto kroužek , který
byl továrním výrobkem z Tlmačú na Slovensku* byl usazen na speciel-
ních základkách s přesností 0.2 mm ve výšce a vůči středu reaktoru
plus minus 1 mm. Tato práce si vyžádala neustálou kontrolu výškovou
a směrovou při usazování kroužku, poněvadž na nim spočívala celá tla-
ková nádoba. Usazení kroužku pro první tlakovou nádobu proběhlo bez
závad. Pro druhou tlakovou nádobu byl kroužek vrácen zpět výrobci
za účelem vylepšení opracování. Tento kroužek při kontrolním zaměře-
ní vykazoval větší tolerance než bylo možno akceptovat. Bez jakých-
koliv komentářů byl kroužek v továrně opraven a vrácen zpět. kdy byl
již zjištěn jeho správný výškový rozměr. Nikdo si nedovolil vznést
námitku proti rozhodnutí geodeta o opravě kroužku pro tlakovou ná-
dobu. Všechny čtyři tlaková nádoby byly napoprvé usazeny na svá
místo. Připojeni potrubí o průměru 500 mm mezi tlakovou nádobou,
hlavními cirkulačními čerpadly, parogenerátory proběhlo bes závad*
Tím byla práce geodeta velmi zdárně a úspěšně ukončena při usazování
tlakových nádob.

Dalším velmi náročným úkolem bylo vytýčení jeřábová dráhy pro
navážeoí stroj na kótě + 22,37 m o dáloe 20 m« Tolerance daná pro-
jektem t.j. plus minus 3 a n a rozpětí dráhy a 1 mm ve výšce nejsou
běžná u normálních jeřábových drah.
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Dalším velmi důležitým úkolem bylo provedeni zaměření skutečného

stavu barbotážní věže o rozměru 10,0 x 36,0 z 45.0 m. lía této barbo-
tážní věži byly na ocelových stěnách zabudovány ocelové plotny v poč-
tu asi 200 ks* Před měřením skutečného stavu barbotážní věže bylo nej-
dříve odstraněno veškeré lešení* Pro vlastní měření rozměrů barbotážní
věže bylo použito zdravotní lávky, která byla dodatečně opatřena čtyř-
mi bočními kolečky za účelem možnosti pomoci jeřábu pohybu po stěně.
Na podlaze barbotážní věže byla vytvořena sil pro měření rozměru bar-
botážní věže. Pomocí PZL byly měřeny odchylky ploten na stěně a sou-
časně vyznačena svislá osa od dna až po horní konec barbotážní věže.
Tento způsob zaměření skutečného stavu barbotážní věže velmi urychlil
celkovou dobu měření z několika dní měření po lešení se vlastní práce
provedla za 3 hodiny* Toto zaměření barbotážní věže bylo podkladem
pro tovární výrobu vestavěné části*

Na závěr ohei podotknout, že práce geodetů při výstavbě JE Duko-
vany byla vysoce odborně a společensky hodnocena* Vyznamenání které
jsem obdržel od ministerstva stavebnictví nevztahuji pouze na sebe.
ale na celý kolektiv geodetů, který velmi zdárně přispěl k dokončení
a uvedení do provozu celé jaderné elektrárny, elektrárny první v
českých zemích.
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VYVÍITIL L'.CH-ZF.ÄJ ISHACLJ A VÝ?O*TC'/EJ TECHNIKY PSI VÝSTAV-

БЕ -HLADIACICH VĚŽÍ NA JADR0V2J ELEKTH-ÍENI LICCHOVCE

Tr.g.Jozef KA3TIN3C, S3P-Atósove e lekt rárně, k .p . llocriovce
Iňg.Pevol CHÍAP2K, Hydrsstsv, odštěpný závod llochovce
lag . Tisotsj. SIV.ÍK, Hydroitav, ečStepny závod Jíoshcvse

1. Ü 7 С D
Podiel výroby e l e k t r i c k é j energie v jádrových e l e k t r á r -

nách v 5SSH bude neustále n a r s s t s ť . Tento jay je celosvě-
tový e vyplývá 8j z úpriaňej snahy civilizovaného svets o
účin.iú ociirsau в tvorbu životného pros t redia .

Fri r e s l i z á o i i jádrových e l e k t r á r n i ss uplatňujú n s j -
novšie technologie s dorazoa: na cexiaálna bezpečnost prevádz-
ky týchtc z e r i s d e n í . Tekýto kval i t s t ívny vývoj ss prsjsvuje
s j v s p l i k á c i i progresívnych geodetických cetód ne stavbách
jadrovej energetiky.

Na výstavbě Atoaovej e lektrárně v íiochovcisch sxe cd
roku 19i=5 vys iúšs l i 'ne t rad ičné metóciy př i vytyčováni ciiiadis-
cich věží e p r i aersní skutočnáho vyhotoyenis chlaáisc ich
věží»

Chladisce vežs j e tis vrhnutá v tvare rotačnsho hyperbo-
loidu,, ako tenkostenná železobetonová konštrukcia, s menis-
cou SB hrubkou steny od 0,60 n do 0,15 m so spevnenía ns
0,3 a v korané věže. Foloaser SB mění v roasahu od 25,ОС и
do 44,27 m, p roj škrt ováná výška objektu je 125,07 и.

Chladieca vežs. v toato tvsre pĎsobí v podstatě ako aea-
bráne, t . j . je namáhaný- převážné s i l a x i vo vert ikálnoa směre
i v здеге prstancovom s s i l a a i smykovými» lleinbránový stav
nepetost i je však podstatné rušený sk chladieca věže nie je
zrealizovaná v projektovánom geometrickom t v e r e . Vel'ke tva-
rové nepřesnosti nSžu ohroziť únosnoať, popřípadě s t a b i l i t u
chlediecej věže.

V oelosvetovej praxi sa pripúšťa geometrická tverová
odchylka poäl'a vzťahu:
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kde je AR - odchýlke od projektovaného polomeru

E - polomer chladiacej veže

S - hrúbke plášťa v uvažovanom priereze

2. Vytyčovanie chladiacej veže

Vytyčovacími prácami počas výstavby chladiacej veže je

ustavenie debnenie plášte do projektovanej polohy. Dodáve-

teľ stavby v doterajšej prexi toto vykonavši rozmeraním hod-

nôt polomerov pre jednotlivé úrovne lúčovite so stredu vo

vnútri veže ne úrovni +-0,0 m, t.j. ne dne bazéne, násled-

ne ich preváženia prístrojom PZL ICO do práve reelizovenej

úrovne a porovnaním s projektovanou hodnotou.

Inou používanou cetodou bolo ustanovovanie debnenie do

projektovanéj polohy pocóccu sklonového meredla /náklon. deb-

nenie sa vykonal ns základe rozdielu hodnoty polcaerov

dvoch po sebe idúcich pásov/. Tieto práce zabezpečoval stav-

byvedúci.

Vshľedca ne čostupr.osť vhodnej techniky /el.teodolit,

svetelný dieľkomer, prcgrecoveteľný kelkuláter, vysielačky/

sae navrhli a odskúšsli vytyčovsnie chladiacej veže polár-

nou metódou. Vytyčovanie bolo vykonávané z lokálneho súrad-

nicového systému umiestneného okolo stredu chladiacej veže

tsfc, 5e jedne zo súradnicových osí prechádza stanoviskom

prístroja s stredom chladiacej veže. Fresnosť určenia polo-

hy bodu na plášti chladiacej veže polárnou zetodou pri

dĺžke náaery 300 a, pri veľkosti ohla i4 q r s jeho presnosti

mot = 10 c c, so světleným diaľkomerom presnosti 3<r? ppa, čo

pre vytyčovaní obvodových bodov chladiacej veže robí

mp = 0,01 m. Vytýčenie polshy debnenia s takouto presnosťou

vyhovuje požiadavkám projektovej dokumentácie. Výpočet

vzdialenosti od stredu chladiacej veže - /poloaer/ - se vy-

konáva podľa gnécveh vzorcov

Bi * Y/íi-Ya/2f/Xi-Xs/2 /!/

Cpreva polohy debnenis^JH se vykonáva ne základe porov-

nsr.is veľkosti projektová neho- polomeru "Ši s vypočítaného
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4 3i = Hi - Hi /!/

"Ĺi, .ii - nsrar.á súradnice i-ter.3 bod-.; r.c t l á S t i CK7, v lok.
súradníc, systóao.

ľs, i s - 3Crs.3r.ite stredu s::lsdi£tej veže, v lok. súradníc.
sys tane.

Správjŕ prcjekt«vsná hcdnots polomeru ss nsstevuje
aaklar.er.í:s slsco edkioner.ís debnenia podľa výsledku 2 porov-
nania polomerov.

Vytýčenie celého obvodu chlsdiecej veže polárnou meto~
i<j-i j o v p;«r.í: i .-•'.• l.ii vykonať z 3 fiž 4 stsnovísjc pr ís troja
2= 60 22 90 minú*. Pritoai stsvebay do-láva teľ -lie -"e obaedsc-
V5n;í v stsvebr.ej č innost i , r.ie sú ohrczovsr.í xersči, e .i i
p r í s t r c j e . Ketoda je vhcdr.á ns sersčsícé práce v ktorejkoľvek
fáse výstavby. Výalc-dky sú znáce ih.ieS e je mcžr.o oks-nžite
cvplyv.iiť SSIKÍ postup výstavby.

Ako ksšdá geodetická aietcds využívajúca optické pr í s-
- - - v e > - u » — - - — w - » » , . . „ _ - . . — „ » - - » , / .^ v ~ . . > _ - - - . j . - . w , « - « . . - » • » . ^ j ^ . •

pcdaie.iok, vhodné prístrojové s programové vybavenie.

3. Meranie skutočného vyhotovenia chladiscej 7eše

V praxi sa stave, že ns p l á š t i chlsdiscej veže môžu
byť vizuálne zistené odchýlky a nerovnosti cd projektované-
ho geometrického tvsru chladiacej veže. Preto treba po dokon-
čení chlsdiscej veže podrobne zssereť geometrický tvar pláš-
?3 a r.fi'Eodeli vytvorenoa v poč í ta l i posúdiť vplyv espres-
no3ti na s ta t iku s prevádzkyschopnosť objektu. Podľa požia-
daviek stat ikov je potrebné zsmersť plášť chladiscej veže
minimálne v 40-tich vertikálnych profiloch s počtoa 3C bodov
v prof i le .

Určujúcim prvkoo vzdialenosti oedzi meranými bodmi mô-
žu byť pásy, po ktorých sa veže betonovala /výške pásu -1,2m/
e tek vzdialenosť medzi bodmi je 3,6 ež 6,0 a.

V neäoa prípade ns stavbe EMO se meralo 42 zvislých
profilov chladiacej veže /takže celkový počet bodov plášťa
chlsdiacej veže bol 1260 bodov/.
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Merania sa vykonali z lokálnej vytyčovscej s iet i pozos-
távajúcej z 6-ich stanovísk prístroje a zo stredu chladia-
cej veže. Body stanovísk boli volené tek, s by bole snežná
zámere na stred chlsdiecej veže e medzi susednými bodai.
Priemerné dĺžke strán ossmuholniks bole 120 m, maximálne
vEdialenosť od stredu cnlsdiecej veže cca 2C0 m, minimálne
150 z. Yzhľedora ne intenzívna stavebnú činnosť v okolí
chlsdiecich veží nebolo možné sieť tverovo cptimalizcveť
ns previdelcý osemuholník, ale k tomuto tvaru sae se len
približovali. Sieť bols stsbilizcvená roxermi so značkou
/jamkou/ v strede prierezu. Sieť bole meraná s núteným do-
streder.ím prístroje. Uhlové s dĺžkové Ľerenia ss vykonsli
crístroJEÍ VťlLD T 2C00 + Dl5. Uhly e dĺžky SB cersli ne
stred veže e ne každý bod viditeľný zo stsnoviskf. prístroje.

Výpočet e vyrovsnie súradníc =£ vykonalo neres aetedcu

najmenších štvorcov, pričom stredu cŕilediecej veže ss pri-
reái i i súradnice 1000,1000. Súradnicové esi ss orientovali
do spojnice stredu chladiacej veže e prvého stanoviska.

Tskto ss dosiefcle stredná chyba polohy bodu a =0,005 c
Výšky bodov sa určovali ?N prístrojom KERN GK-2A. Samostat-
né meranie bodov plášťa chladiacej veže ss uskutočnilo
přetínáním napred sc sigcslizéciou bodov lfsercm.

líersnie prvého profilu bolo uskutočnené tremi teodc-
l i t a i /s troch stanovísk/, pričom leserokulár bol umiest-
nexiý ne jednom 2 nich /KERN-22/. Fri výpočte súradníc určo-
veného boiu z troch kombinácií /stanovisko - 1-2, 1-3, 2-3/
sme vš>k nedosiahli uspokojivé výsledky. Odchýlke msla pre
jednotlivé kombinácie rovnaký charakter s so vzdialenosťou
/výškou/ bodu lineárne nerestel?. Usúdili sme, že chybe je
v neidentite zámernej priamky teodolitu /nitkový kríž/
s lúčom laseru. Fretc pre 3slšie cers.iia bol pribratý nosič
laseru, štvrtý teodolit. Slúžil ibr= ne vytýčenie isserovej
stopy neplésti cr.lpdifcej veže. Jehc stfncvisko telo sime
bcíov lokálnej siete t.sk, e.by laserový lúč vytvářel Čo
najkvalitnejšiu stopu ns pi á Stí ehlf-áiscej veže.
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Spracovanie výsledkov týchto aere.ií potvrdilo nsšu do-
2ir.ier.ku. Výpočet pretínanis ntpreč z troch kccbinásií náa
dával strednú chybu v určer.í polohy bodu c = C,021 E. Táto
skutočnosť r-áa dovoľovala upustiť od čerení? ns treťoa sta-
novisku /klasickým teodolitoa/ s čerenie realizovať iba
dvocs elektronickými taciolitaii. Pri teodolitoch bols pred
mersníi testovaná a odstránená koliaečťiá ?• indexové chybs.
Na stanoviskách bolo urovnanie prístroje kontrolované elek-
tronicky. Použitie digitálnych teodolitov umožnilo úplnú
aatoaatiaáciu zberu e spracovania údaje v, ktorá vyplynule
z potreby určiť priestorové súradnice z pretínanie napred
pre relatívne veľký počet bodov v msloc časovo: priestore.

tiersná údaje sa zas.iaaenáveli na magnetopáskovú paaiäť
/cikrokssetu/ s kontrolne ss vytlačili na teraotlsčierni.
Firaia KEPJT dodávs štandardne k svojia prístrojos výpočtové
vybavenie HEWLETT Packard rady 40. Z dôvodu potreby prepo-
jenia /off line/ geodetických crístrojov cez výpočtový sys-
tés sme pristúpili k vybudovaniu regisírflř^fij jednotky n?,
báze kalkulátoru HP 4 1GV aj pre teodolit '.VILD T 2000.

Hardware tejto jednotky tvoril kalkulátor K? 41 CV
doplnený rozširujúcimi codalai, aagnetickou páskovou pa-
iESťou E teraotlačiereň v štandardnom prepojení K? Interface
link doplnený sériovou stykovou jednotkou asynchrónne roz-
hranie /K? IL/ RS 232 C, umožňujúcou požadované prepojenie
s teodolitoa T 2.CCC. Celkový hardware a software uvedenej
jednotky bol predaietoa riešenie técatickej úlohy.

Záznaa údajov merania ne rovnaké aédiuin, v rovnekoa

tvsre a fersáte z oboch teocolitov uaožnil následne v kan-

celárskych podmienkach úplne automatizovaný výpočet súradníc

bodov, ke5 výpočetný systém bolzostevený opäť z kalkulátoru

H? 41 CV, dvoch magnetopáskových jednotiek a tlačiarne.

Súčasťou programu výpočtu súradníc bol aj zabudovaný
matematický model projektovaného vonkajšieho povrchu plášťa
chladiacej veže.
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Pozoruhodné je ej časové porovnanie oerenis s spracovanie
údejov pri manuálnom zézr-sme čerení klasickým teodolitom
e teodolitom digitálnym s automatizovaným záznamom s výpoč-
toa na systéme rady KP AC; čas merania 1 profilu čes vypočtu

1 profilu
klasic.tecdolit s manuálny zázn. 6C-1CO ain 12C
elektrcnic.teodoli* s sut.záznein 2C-35 sin 2C

Kcžr.o calej kronštetovať úsporu l-2prscovr.ých s í l e
úplnú elimináciu chýb z nesprávneho zápisu sersnícň údajov
e následného cožného oaylu pri vklsdsní úás^cv pre výpočet.

FcEerne veľký interval v dĺžke merenis jedného profilu
je deny rozdielnymi svetánýai počQier.kemi pri konkrétnoa
aeraní p rcfilcv. Cp-witalne podaienky sú pri úplnej zamra-
čenej oblohe, elebo pri z ste de sinks. IJecpek pri prieicom
osvetlení betóncvej plochy plášťa chlediecej veže slnkon
je identifikácie laserovej stopy ns vzdialenosť lpO-250 a
preJcticky r.erccžná a v noci pri úplnej tcej obrsz stopy lase-
ru v zornom poli Sslckchledu prežirruje nitkový kríž aj pri
vnútorncm o světlení kríže e presná pointécia je snsčr.e
obtiažne. Požsdcvelo by se, keby bole sožnosť meniť svetel-
ný výkon použitého laseru, čo všsk v súčesnosti ešte nie je
realizevete ľné.

Metóde prelínanie .-.spred z uhlov ss pri použití novej
geodetickej e výpočtovej techniky ktorú aáae r.a stsvbe
k dispozícii jeví eko progresívna. UaoSňuje dosieiinuť peže-
devenú presnosť meraní a spreoovsnie veľkého počtu údajov.

Použité riešenie je v prexi využiteľné sj pri iných
stavebných objektoch náročných ne tvarová s rosmerevé
paraaetre. Vyžaduje však rcoňernú meraciu, výpočtovú,
prípedne zobrezcvpciu techniku.
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GEODETICKÉ PRÁCE PŘI VÝSTAVBĚ CHLADÍCÍCH
VgŽÍ JADERNÍ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

Ing, Václav Č a d a , Geodézie n.p. Plzeň

Geodézie n. p. Plzeň přijala T roce 1937 zakázku za-
bezpečení geodetických prací při stavbě chladících věží
typu Itterson 155,00 pro jadernou elektrárnu Temelín. Stav-
bu dodavatelsky provádí Araabeton Praha, závod 06.

Pro tuto stavbu bylo navrženo osm železobetonových
skořepinových chladících věži s přirozeným tahem ve tvaru
rotačního hyperboloidu. V ČSSR byly dosud postaveny nejvyš-
ší chladící věže vysoké 125 m. Zvýšením nároků na výkon
chladících, věží pro jadernou elektrárnu Temelín, kde mají
pracovat čtyři reaktory o výkonu 1 000 MV, vzrostly i para-
metry věží. Pro představu uvedu základní parametry: výška
věže K = 155,00 m, vnitřní průměr nádrže D = 130,74m, po-
loměr pláště věže v úrovni nasávacího otvoru R1 = 58,90 m,
nejmenší poloměr pláště tahového komína R~ = 38,50 m, polo-
měr v koruně komína /K = 155,00 m/ R, = 41,31 m.

Základy chladící věže

Chladící věž je uložena na žels' ̂betonovém pase kruho-
vého půdorysu, jehož šířka je 5 až ä m. Rozměr základu je
rozdílný pro každou jednotlivou věž a závisí na jakosti zá-
kladových půd, na úpravě podloží pilotami a podobně. Do oce-
lové výztuže základového pasu jsou umisíovány kovové opery,
které zajišťují přesnou polohu spodní Části šikných stojek
při montáži. Umístění kovových oper vyžaduje vytyčení geo-
detickými metodami.

Na základový pas navazují stěnové a deskové konstrukce
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vany chladící věže. Dno vany je spádováno ve směru odtoko-

vého objektu a tvoří základovou desku pro osazení prefabri-

kované podpůrné konstrukce vestavby chladící věže.

Spodní část tahového komína

Spodní část tahového komína tvoří prostorová příhrado-

vá konstrukce, složená ze 112 kusů prefabrikovaných sloupů

čtvercového průřezu 0,85 x 0,85 m. Délka sloupů je 14 m -

šikmé stojky.

Šikmé stojky jsou ve své poloze zajištěny montážní pod-
pěrou, která zapadá do ocelové botky osazené na dně vany.
V mezích této botky je umožněna rektifikace polohy stojek.
Tato rektifikace a kontrola je nemyslitelná bez asistence
geodetů. Montáž šikmých stojek je ukončena zmonolitněním
jejich napojení k základovému pasu.

Plaší chladící věže

Plaší chladící věže je projektován jako rotační plocha,
jejíž řídící křivkou je hyperbola o rovnici

x 2 z 2

kde a 2 = 1482,25 m, b 2 = 8830,60 m. Proměnná tloušíka stě-
ny skořepiny pláště v závislosti na výšce je stanovena na
základě kritérií bouleni. Na spodním okraji je to 0,90 m,
minimální tloušíka skořepiny je 0,18 m. Betonáž pláště ta-
hového komína chladící věže je prováděna do překladného
bednění o výšce desek 1,4 m. Pláši je vytvořen ze 104 vrstev
/pásků/. Při koruně věže se tloušíka skořepiny- ve čtyřech
posledních vrstvách zvětšuje na 0,90 m, čímž se vytvoří
prostor pró osazení prefabrikovaných dílů ve tvaru "U".

Je známo, že skořepinový typ konstrukce chladících
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věží je citlivý na tvarové stavební tolerance /tzv. geome-
trické imperfekce/. Například doporučení mezinárodní organi-
zace pro skořepinové konstrukce IASS uvádí maximální pří-
pustnou stavební toleranci od poloměru skořepinové plochy

Relativně malé výrobní odchylky mohou snížit spolehlivost a
bezpečnost konstrukce nebo způsobit kolaps konstrukce vlivem
ztráty stability. Aby se tato nebezpečí odstranila, byly v
projektu skořepiny tahového komína povoleny následující to-
lerance [2] :

a/ do výšky +120 m je povolená stavební tolerance od pře-
depsaného poloměru +1 0 cm s maximálním sklonem +1,5 %,

b/ od výšky +120 m je povolená stavební tolerance od pře-
depsaného poloměru +1 5 cm s maximálním sklonem +1,5 %.

Běžně používanými pomůckami na stavbě, jako je např.
sklonová libela nebo olovnice, je možné provést urovnání
překladného bednění jednotlivých vrstev /pásků/ pouze rela-
tivně vůči předcházejícím páskům. Při takto prováděném u-
rovnání bednění před betonáží se v praxi často nepodařilo
tyto přísné tolerance dodržet. Docházelo k postupnému hro-
madění chyb a nárůstu odchylek skutečného poloměru od pro-
jektovaného.

Nastavení bednění provazováním zenitovým provažovačem

ze dna vany nádrže je velice pracné, rozměřování poloměrů

je komplikováno provozem a materiálem uloženým ve věži. Ve-

lice obtížné je zajištění bezpečnosti měřiče pohybujícího se

po dně vany nádrže.

Geodetická kontrola skutečného tvaru každého pátého až
desátého pásku, prováděná z několika stanovisek vně věže
metodou protínání nebo rajónu, mohla tyto odchylky pouze
konstatovat již bez jakékoli možnosti nápravy. lato metodika
má další nedostatky jako např. pracnost vyhodnocení, s ohle-
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dem na rychlost výstavby možnost měření pouze malého počtu
bodů.

Situace na staveništi chladících věží v Temelíně je dá-
le komplikovaná tím, že věže jsou uspořádány do dvou čtveřic
se vzdáleností středů věží přibližně 1,5 maximálního průměru
věže. Při této konfiguraci věží s ohledem na další návaznou
stavební činnost mezi věžemi se velice obtížně hledá umístě-
ní pevných stanovisek.

Proto pro dodavatelské měření tvaru pláště věže bylo
rozhodnuto volit body vytyčovací sítě uvnitř věže ve dně va-
ny a provádět vytyčení a kontrolu vnitřní stěny věže. Dosáh-
ne-li budovaný plaší věže takové výšky, kdy je obtížné z dů-
vodu viditelnosti odrazného hranolu a z důvodu omezeného roz-
sahu přístrojů provádět geodetické práce z bodů vytyčovací
sítě ve dně vany nádrže, přechází se do úrovně spodní lávky
posuvného lešení. Zde se body vytyčovací sítě dočasně stabi-
lizují speciální konstrukcí upevněnou na bednění, která umož-
ňuje justáž měřické soupravy.

Protože vytyčované a kontrolované body jsou přístupné
pouze ze dvou úrovní lávek posuvného lešení, je nutné, aby
metodika byla patřičně rychlá a nebrzdila postup výstavby.
Aby byly dodrženy přísné stavební tolerance tvaru po celém
obvodu pláště, bylo rozhodnuto vytyčovat a kontrolně zaměřo-
vat 112 bodů ne každém pásku. Je nutné, aby údaje k vytyčení
bednění případně jeho korekce byly okamžitě k dispozici.

Při apriorním rozboru přesnosti metody vytyčování a
kontrolního měření musíme vycházet ze stavebních tolerancí
100 mm /resp. 200 mm/ stanovených v Technické zprávě 12).
Těmto tolerancím odpovídá stavební odchylka 50 mm /resp.
75 mm/. Podle CSH 73 0420 je mezní vytyčovací odchylka rovna
40 $ stavební odchylky, tedy:
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ŕLQ„ - 20- mm /resp. 30 mm/ .
Pro základní střední chybu určení poloměru R platí

h
t

Uvažujeme-li součinitel konfidence t = 2,5 , dostáváme střed-
ní chybu určení poloměru R

nu = S mm /resp. 12 mm/ .

Přístrojové vybavení

Vysoké nároky přesnosti a rychlosti geodetických prací
splňuje pouze nejmodernější technika s vysokým stupněm auto-
matizace. Prováděcí závod 06 n.p. Armabeton zakoupil měřící
soupravu firmy Wild, která obsahuje elektronický teodolit
T 2000 S, dálkoměr DI5, programovatelný terminál dat GRE 3
/124 Kb/ a vyhodnocovací zařízení IBM PCXT s tiskárnou a
plotterem K? 7475 A. Geodézie n.p. Plzerí byla vybavena elek-
tronickým teodolitem T 1600, délkoměrem DI 1000 a datovým
terminálem GRE 4/62 Kb/.

Metodika měření při tažení pláště věže

Základním bodem věže je střed, který je považován za

pevný a je stabilizován hřebovou značkou v úrovni dna vany

věže v prostoru kotvení jeřábu. Další tři body vytyčovací
sítě jsou voleny v blízkosti středu a další body v základo-
vém pasu mezi příhradovou konstrukcí šikmých stojek. S ohle-
dem na dlouhodobost výstavby pláště tahového komína, staveb-
ní a provozní činnost uvnitř věže se ukázalo výhodné stabili-
zaci bodů vytyčovací sítě provést betonovými pilíři s nuce-
nou centrací stroje. Tato si í byla ve shodě s Technologickým
postupem [51 proměřena úhlově teodolitem T 2000 ve třech
skupinách se střední chybou výsledného směru do 0,5 mgou a
délkově přístrojem Kern Mekometr ME 3000 se střední chybou
0,9 mm. Sil byla vyrovnána jako lokální s připojením na zá-
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kladní vytyčovací síí na počítači SM 4/20 programem GEODET.

Bylo dosaženo střední souřednicové chyby m

x v m s x

 = 0,8 mm.

Výška bodů byla určena přesnou nivelací. Stabilizace těchto

bodů umožňuje dále periodické sledování sedání věže při po-

stupném zatěžování s rostoucí výškou věže.

Do padesátého pásku ve výšce cca 80 m byly osazeny dal-

ší body vytyčovací sítě stabilizované kulovou cílovou značkou.

Tyto body byly úhlově ve třech skupinách zaměřeny z bodů vy-

tyčovací sítě v základovém pasu se střední chybou výsledného

směru do 0,5 mgou a vyrovnány jako vložená sít programem GEO-

DET. Bylo dosaženo střední souřadnicové chyby HL-—- = 2 mm.

Výšky bodů byly určeny trigonometricky aritmetickým průměrem

z několika kombinací. Tyto body vytyčovecí sítě se používaly

jednak jako kontrolní orientační body při měření z lávek po-

suvného lešení a dále pro sledování dotvarování pláště po u-

končení výstavby tahového komína.

Vytyčování bednění při tažení pláště věže od sedmdesá-
tého pásku /výSka 1 06 m/ bylo prováděno z úrovně spodní láv-
ky posuvného lešení. V úrovni spodní lávky na libovolném
místě po obvodu rěže se na bednění upevnila speciální kon-
strukce, umožňující justáž měřické soupravy a provádění geo-
detických prací. Obdobná konstrukce se umístí na protilehlé
vnitřní straně věže tak, aby byla zachována vzájemná viditel-
nost mezi těmito stanovisky. Způsob určení prostorových sou-
řadnic X,Y,Z takto dočasně stabilizovaných vytyčovacích bodů
je znázorněn na obrázku 1. Využívá se bodů vytyčovací sítě
P1, P4 zabudovaných v základovém pasu věže, které se na za-
čátku pracovní doby osadí trojpodstávcovou soupravou s hra-
noly, které se zacílí na stanovisko K2 resp. K3. Měření pro-
bíhá pouze z úrovně spodní lávky posuvného lešení ze stano-
visek K2 a K3» Vodorovné směry a zenitové vzdálenosti jsou
z důvodu eliminace chyb z extrémních výškových a nepříhod-

délkových poměrů měřeny ve dveu polohách dalekohledu.-*



- 116 -

NARYS A PŮDORYS CHUDÍCÍ VEŽE
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Dále jsou měřeny na obrázku 1 znázorněné šikmé délky. Zná-
mým postupem jsou vypočteny přibližné souřadnice x,y,z z bo-
bů P1,K2,K3,P4 a prostorovou transformací převedeny do systé-
mu XYZ věže.

Tento postup určeni souřadnic stanoviska stroje při vy-
tyčování a zaměřování chladících věží z lávek posuvného le-
šení prokázal vysokou rychlost a operativnost při minimálním
narušení postupu prací stavby. Rozbor opakovaně určených
souřadnic stanovisek s různými kombinacemi výchozích bodů
vytyčovací sítě prováděných různými měřiči, prokázal vysokou
přesnost; střední souřadnicová chyba

vypočtená ze souboru 158 vytyčovacích bodů byla menší než 4mm.

Protože tento postup vyžaduje minimální pohyb pracovníků
po dně vany nádrže a mezi dnem a úrovní spodních lávek posúva-
ného lešení, dochází tím ke zvýšení bezpečnosti práce. Urče-
ní souřadnic stanovisek stroje je vázáno pouze na body vyty-
čovací sítě v základovém pasu věže, čímž jsou vyloučeny vli-
vy 08lunění v průběhu dne, dotvarování pláště věže postupným
zatěžováním na body umístěné např. v plášti věže. Přemisťo-
váním stanovisek po obvodu stěny pláště věže jsou zcela eli-
minovány vlivy systematických chyb na vytyčované podrobné
body.

Bednění se vytyčuje i zaměřuje měřickou soupravou z vy-
tyčovacích bodů měřením na odrazný hranol, který se umisťu-
je na výztužné trubice bednících desek. Naměřené údaje /
směrník, délka/ se automaticky přenesou do terminálu GRE 3.

GRE 3. řídí pomocí uživatelských programů celé míření,
tj. výpočet orientace výšky horizontu stroje na stanovisku,
výpočet souřadnic zaměřovaného bodu a na displeji informuje
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o velikosti odchylky naměřeného poloměru od projektem stano-
veného poloměru uloženého v paměti C-RE 3.

Výsledné měření každého bodu je uloženo do paměti ve
formě měřického bloku, kde jsou mimo identifikační údaje
/číslo bodu, číslo pisku, datum měření a jméno geodeta,
označení stanoviska ap./ zaznamenány souřadnice X,Y,Z změře-
ného bodu, teoretický poloměr a odchylka na poloměru. Tato
data jsou dále zpracovávána na počítači IBM PC, který prová-
dí výpis neměřených dat ve formě předávacích protokolů a na
plotheru grafické vyhodnocení zjištěných odchylek v jednot-
livých páscích. Data věže č.l jsou uloženy na 14-ti diske-
tách 360 kB. Naměřené údaje jsou dále zpracovány pro statis-
tické zhodnocení vlivu imperfekcí na skořepinovou konstrukci
tahového komína chladící věže.

Zhodnocení poznatků po dokončení první věže ITT 155 m

Vytažení pláště věže č.1 bylo provedeno s poloviCními
stavebními odchylkami než požadovala např. [2]. Přesnost mě-
ření charakterizovaná střední chybou určení podrobného bodu
vypočítená ze souboru identických bodů zvolených na každém
pásku nepřesáhla 7 mm. Množství naměřených dat je nebývalé
velké, což umožňuje získat spolehlivou představu nejen o
tvaru skořepiny věže, ale i o chování konstrukce bednění při
betonáži. Ha základě těchto výsledků bylo možné provést
konstrukční úpravy bednění a technologie betonáže, aby nedo-
cházelo ke ztrátě stability kruhového tvaru pásku.

Díky soustavné spolupráci s geodety představuje dosaže-
ná přesnost výstavby první chladící věže ITT 155 m oproti
dosavadnímu stavu v této oblasti kvalitativní řádový skok,
kterým se «.p. Armabeton dostal na špičkovou světovou
úroveň.
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GEODETICKÁ CAST DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
JADERNÉ ELEKTRÄRNY DUKOVANY

I n g . J i ř í S v o b o d a , Geodézie n . p . B r n o ,
nyní KGKS pro Jihomoravský kraj
v Brně

Druhou jadernou elektrárnou,budovanou na našem území je
Jaderná elektrárna Dukovany /dále JEDU/.První práce na pří-
pravě staveniště začaly v roce 1974 a po krátíte době byly do-
časně zastaveny.Obnoveny byly až v roce 1978.Stavba byla za-
hájena mimořádným způsobem,bez dokončení úvodního projektu.O-
požděné zahájení výstavby inženýrských sítí se projevilo na
postupu všech,tj. i geodetických prací.

Pokud je mi známo,na Jaderné elektrárně Bohunice ZMZ ne-
byla zatím vyhotovena.Byli jsme tedy v Dukovanech první,kteří
tuto problematiku řešili v rámci jaderných elektráren .Nutno
podotknout,že v roce 1979»kdy byly první mapovací práce zahá-
jeny, stávající předpisy neřešily tuto problematiku v celé ší-
ři. Vzhledem k tradičnímu nezájmu dodavatelů o zaměřování vy-
hotovených objektů,přistoupil OGI na to,že celou dokumentaci
provedem vlastními silami.

V oddíle,který zajišťoval geodetické práce pro investora,
pohyboval se stav pracovníku takto:3-5 THP a maximálně 4 po-
mocní dělníci.Vzhledem k rozsahu a náročnosti /zejména časo-
vé/ požadovaných geodetických prací,byl počet pracovníků mi-
nimální /viz srovnání s jinými,obdobnými stavbami - Chvaleti-
ce, JETE/ .Vedením dokumentace jsem se většinou zabýval sám .Dá
se říci,že tuto činnost jsem vykonával vlastně až ve zbývají-
cím čase,po zajištění vytyčovacích prací.V počátcích jsem se
tedy dokumentací zabýval jen okrajově.Není tedy divu,že do
října roku 1967 byly na hlavním staveništi zamSřeny jen pod-
zemní sítě.
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Ke zvláštnostem jistě patří i to,že stavební dozor inves-

tora se spokojoval jen s tím,že investor má smluvně zajištěny
geodetické práce,avšak téměř se nezajímal o to,v jakém rozsa-
hu a co se měří.Spolupráce s jednotlivými stavebními dozory
byla různá,v průměru však nebyla na patřičné úrovni.Ve spolu-
práci na této úrovni se pak projevovaly určité nedostatky v ko-
ordinaci geodetických prací.Záznam do stavebního deníku o tom,
že objekt je zaměřen, nebyl požadován.To mělo samozřejmě vliv
především na zaměřování podzemních vedení před záhozem.I přes
tyto nedostatky se podařilo zaměřit inženýrské sítě v uspoko-
jivém rozsahu před záhozem,zvláště pak energokanály a kolekto-
ry.

Nemohu si odpustit,abych se nezmínil o podmínkách k prá-
ci, které při výstavbě ovlivňují měření.Je to především nepře-
hlednost takového díla.Jsou současně budována jak podzemní ve-
dení, tak i zakládány a návazně budovány nadzemní objekty.
Na volných místech jsou pak objekty zařízení staveniště /pří-
ruční sklady,buňky stavebníků a skládky materiálů/.Mezi tím
se pak pohybuje množství lidí a techniky.Při snaze zajistit
optimální podmínky pro svou práci se často měřič dostává do
konfliktu s ostatními účastníky výstavby,což má vliv na pra-
covní výkor/.V závěrečné fázi výstavby,kdy jsou některé objek-
ty hlídány ozbrojenými složkami,je situace ještě značně kom-
plikována předpisy těchto orgánů.

Oddíl byl vybaven mimo běžných přístrojů a pomůcek ele-
ktrooptickým dálkoměrem Zeiss EOT 2000.Tento se váak pro znač-
nou poruchovost a problémy s napájením neosvědčil.Proto,když
investor na doporučení OGI zakoupil přístroj OPTON SH 4 a na-
bídl nám jej k dispozici .příležitosti jsme využi li. Produktivi-
ta práce se pak zvýšila.Tento přístroj sloužil jednak pracov-
níkům investora, jednak nám,k plné spokojenosti *K vynášení po-
drobných bodů byl používán polární koordinátograf HAAG-STREET.
Všechny výpočty byly uskutečněny na programovatelném kalkulá-
toru TI-58 bez tiskárny a různých typech osobních elektronic-
kých kalkulátorů.Čili dá se říci,že jsme pracovali ve skrom-
ných podmínkách.
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Bylo stanoveno,že všechny projekční i geodetické práce

na hlavním staveništi budou prováděny y místním souřadnicovém
systému,nazvaném S-JEDU.Proto i pro zaměřování situace bylo
použito vytyčovací sítě a v tomto systému byla elektrárna ma-
pována /se souhlasem KGKS pro Jm kraj/.K vyjádření vztahu me-
zi S-JEDU a S-JTSK byly pochopitelně sestaveny transformační
rovnice.Jako výškový systém byl stanoven Bpv.Základní mapa
závodu JEDU je zhotovována ve druhé třídě přesnosti,v měřít>-
ku l:500.Klad mapových listů je daný rovnoběžkami s osami X,
Y v S-JEDU.Rozměr mapových listů je 600 x 500 mm, čemuž odpo-
vídá v měřítku 1:500 délka stran zobrazeného území 300 x 250
m.Souvislý klad těchto mapových listů je veden v prostoru
hlavního staveniště.Lokality,které nenavazují na souvislý
klad listů, jsou zobrazovány v S-JTSK s posunutým kladem mapo-
vých listů /čerpací stánice,meteostanice/,Rozměry rámů jsou
v tomto případě 625 x 500 nm a odpovídají normě.

Rám mapového listu, čtvercová si í a popis vně rámu byly
vyhotoveny tiskem na rozměrově zajištěné folie .To přineslo
velkou úsporu Sašu a práce.Ukázalo se však,že je třeba jed-
notlivé průsečíky čtvercové sítě dodatečně vynést a do folií
"vypíchat" v důsledku nepřesností,vzniklých při tisku.I tak
se však tato metoda osvědčila.

Pro usnadnění prací v oblasti evidence nemovitostí bylo
vydáno souvislé zobrazení pozemkové mapy v okruhu asi 3 km
od hlavního staveniStě v měřítku 1:2880, neboí staré pozemkové
mapy v zájmovém prostoru měly různá měřítka /l:25O0 , 1:2880/.
Uvedené mapy byly reambulovány, doplněny zákresem ochranného
pásma a vydány tiskem.Do těchto map jsou zaznamenávány i sku-
tečnosti, které mají vztah k 2MZ,například vodovody,kabelové
trasy a podobně.

Dřív než budu hovořit o měřických náčrtech,považuji za
nutné připomenout, že j« podstatný rozdíl při zaaiřování pod-
ztmních objektu a objektů na povrchu.Tomu je třeba přizpůso-
bit metodiku práce.Při zaměřování podzemí během výstavby je
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určováno jen několik,zpravidla 10-20 bodů,často z více stano-
visek,nebot se většinou jedná o liniové objekty.Při zaměřová-
ní nadzemních objektů,zvláště pak při souvislém mapování,mají
práce jiný charakter.Tyto odlišnosti jsme si uvědomili až
v průběhu prací a vzešly z nich některé komplikace.

Původně se předpokládalo,že se budou měřické náčrty vést
po jednotlivých objektech v měřítku 1:500 na kvalitní papír
formátu A 3.Náčrty měly být číslovány v jednotlivých lokali-
tách průběžně,Pro každý zaměřovaný objekt měl být veden se-
znam náčrtů.Již při vyhotovení prvních náčrtů vyšlo najevo,že
tento systém má nedostatky.Budovy byly teprve ve stadiu zaklá-
dání,případně jen projektové přípravy,Taktež systém budování
inženýrských sítí vnášel do dokumentace chaos.

Předpokládalo se,že náčrty se budou vyhotovovat přímo
v terénu.Brzy se však ukázalo,že tento způsob je nevhodný,
jak z hlediska kvality náčrtu,tak i z hlediska omezeného per-
sonálního obsazení měřické čety.Zavedl jsem tedy systém pomoc-
ných náčrtů a zápisníků.Tento způsob situaci částečně zlepšil,
avšak stále chybělo přesné vymezení dosahu jednotlivých loka-
lit. Od blokových náčrtů bylo upuštěno,metoda pomocných náčr-
tů byla používána i nadále.

Po konzultaci-s OGI jsea přistoupil k zavedení rámových
náčrtů.Ty lokality,které byly mimo hlavní stanoviště,byly po-
nechány v původním systému, zbylé byly přepracovány.Pr<-tože
polohopisná situace na území elektrárny je velmi složitá,vy-
vstala potřeba vést ve stejném území několik vrstev náčrtů.
Navrhl jsem tedy vyhotovovat tyto náčrty na nesréžlivou prů-
svitku s předtiskem rámu a mimorámových údajů.Tím byla zajiš-
těna vzájemná vazba mezi jednotlivými objekty různých vrstev.
Protože tyto náčrty jsou vlastně přibližnou kopií měřického
originálu,slouží také jako matrice pro světlotiskové kopie.
Tím je umožněna rychlá informovanost oprávněných zájemců.Na
každý mapový list připadají čtyři náčrty v měřítku ltjX.Čí-
slovány jsou podle mapových listů a příslušné čtvrti listu.
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Ke každému náčrtu je veden aěřický zápisník.Do těchto zá-

pisníků jsou přepisovány hodnoty z pomocných zápisníků,které
byly získány přímo v terénu.V tomto pomocném zápisníku je "též
načrtnut pomocný náčrt.Je-li situace rozsáhlejší,pak bývá na-
kreslena na přiloženém listě.

K zaměřování nadzemních částí polohopisu jsem využil
starších přehledných plánů staveniště,které slouží jako pod-
klad pod průsvitku.Tím je umožněno vyhotovovat náčrt přímo
v terénu bez vynášecích pomůcek,aniž by byla hrubě porušena
vazba mezi zaměřovanými skutečnostmi .Mimo to má zaměřování
nadzemních částí staveniště spíše charakter jednorázového za-
měření na závěr výstavby.A to zejména proto,že k závěrečné &-
pravě komunikací a volných ploch dochází se značným zpožděním.
Zatím je tímto způsobem zpracována malá část ZM elektrárny.

Vzhledem k značně rozsáhlému časovému období výstavby e-
lektrámy a technickým možnostem měřického oddílu, jsou namě-
řené výsledky zpracovávány ručně,a to hlavně pomocí kalkulá-
toru TI-58 a polárního koordinátografu.Výhodou tohoto způsobu
je neustálý soulad mezi naměřenými hodnotami a zákresem v kar-
tografickém originálu.Vynášením jednotlivých bodů jsou ihned
zjištěny a odstraněny případné chyby z měření či výpočtů.Způ-
sob zpracování je však velmi pracný a vyžaduje velký podíl
živé práce .Jsem přesvědčen, že -^současné době by tato problema-
tika byla řešena modernějšími prostředky,a to nikoliv jen for-
málně .

Dnes mohu konstatovat,že popsaná cesta a dosažené výsled-
ky nebyly optimálními.Přes to byly poučné.Je jasné,že na jiných
stavbách jsou jiné podmínky i jiné problémy.Pokud bych snad
ještě někdy měl příležitost se na takovém díle podílet,řešil
bych otázku náčrtů,zápisníků i zpracování jinak.Tuto proble-
matiku jsen v3ak řešil ve své diplomové práci /SVOBODA,1967/.

V době psaní tohoto příspěvku se podnikaly kroky,aby by-
la s konečnou platností vyřešena otázka zaměření nadzeaních
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částí a výškopisu.I kdyby však tyto práce byly dnes ukončeny,
tvorba mapy nebude u konce.Elektrárna je Již v provozu,avšak
různé stavební úpravy budou probíhat ještě" delší dobu.Proto,
aby vytvořené mapové dílo nezastaralo, je třeba je neustále u-
držovat v souladu se skutečností .To by si však měl uvědomit
uživatel mapového díla a vytvořit včas podmínky pro aktuali-
zaci ZH elektrárny.

Literatura

SVOBODA,J.:Geodetická dokumentace skutečného provedení
stavby JE Dukovany.
Diplomová práce,VUT Brno,1987
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ZAMEZENÍ SKUTEČNÉHO STAVU JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN A JEHO

SOUBORNÉ ZPRACOVANÍ

I n g . J i n d ř i c h M a t o u š e k
Geodézie České Budějovice, statni podnik

1. Jednou z nejdůležitějších prací na tak významné stav-

bě, jakou je jaderná elektrárna Temelín (dále JETE), je za-

měření skutečného provedení dokončených objektů před jejich

zakrytím a souborné zpracování naměřených výsledků*

Tyto povinnosti stanoví vyhl. č. 10/197^ Sb. v § 3, h

a 6 a dále vyhl. S. 5/1987 Sb. v § 70.

Dodavatelé zajišťují zaměření skutečného provedeni

(dále ZSP) geodetickými metodami a investor pak souborné

zpracování.

Stavba JETE je časově členěna do souboru staveb JETE

I., II.» H I . , IVa., IVb., V.

Stavby I., II., III. jsou většinou přípravného cha-

rakteru (zařízení staveniště) nákladově patřící do HL. VI

souhrnného rozpočtu, stavby IVa., IVb., V, jsou vlastní

stavby spojené s realizaci celé výstavby JETE (stavby

hlavních -výrobních bloků) nákladově patřící do HL. III.

souhrnného rozpočtu.

Dokumentace skutečného provedení na stavbě JETE je

vedena v místním souřadnioovém sy-stému S - JETE a výákovéra

systému Balt po vyrovnání. Souřadnicového systému S - JETE

se shodně používá pro projektování a vytyčování staveb.

Klad, rozměry a číslováni, mapovýoh listů v měř.

1:500 (1:1 000) a vSechny další hlavni zásady provádění

geodetických prací na JETE řešila v předstihu KRB Geodézie



- 127 -

České Budějovice, s. p. Výsledkem řešeni byl Podnikový

technologický postup 2. 58. Ton byl po vydáni. Metodického

návodu pro zpracováni geodetické části dokumentace skuteč-

ného provedeni staveb (984 396 MN-i/85) upraven tak, aby

vyhovoval ustanovením MN a nadále se plně využívá.

2,1 Činnost OGD při ZSP na zařízení staveniště*

Rozsah zařízeni staveniště (dále ZS) je dán odpovída-

jící potřebou pro zvládnutí celého díla výstavby JETE. Pro

orientaci uvedu některé důležité stavby, které musely být

realizovány před vlastni stavbou JETE. Je to stavba nástup-

ní základny na ploše A (pohotovostní ubytovna, budovy auto-

dopravy a dílen, šatny, výpočetní středisko, jídelna), na

ploše B 1 (armovna, tesárna, centrální betonáma, hala Hut-

ních montáží, sklady, manipulační a skladovací plochy s je-

řábovými dráhami), na ploše B 2 (sklady a skladovací plo-

chy), na ploše D (centrální kotelna, šatny, zdravotní stře-

disko, nákupní středisko, jídelna, administrativní budovy),

na ploše C 1 (sklad, skladovací plochy, jeřábové dráhy), na

ploše C 2 (dvoulodní haly pro GDT).

Organizačně byla stavba ZS začleněna do II., III• a

IVa. stavby JETE.

Geodetické práce při ZSP provádí skupina geodetů

s. p., České Budějovice.

Dokumentace geodetických prací pro ZSP se provádí způ-

sobem, který se v podstatě neodlišuje od zvyklostí při

stejných druzích prací na jiných stavbách.

Měřické náčrty jsou založeny pro každý mapový list v

měřítku 1:500 ve dvou vyhotoveních:

1. měřický náčrt inženýrských sítí,

2. měřický náčrt polohopisu a výškopisu,

a popisem čísel a názvu objektů.
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Pro každé staveniště (např. sociální areál na ploše D)

byl vedon soubor skupiny podrobných bodů (i pro několik ma-

pových listů), jak pro inženýrské sítě, tak pro polohopis a

výškopis,

ZSF se provádělo vždy na základě požadavku zodpovědné-

ho stavbyvedoucího geodeticky z bodů vytyčovací sítě elek-

trooptickým dálkomšrem. Výpočet podrobných bodů se prováděl

na stolním kalkulátoru, celkový výpočet na počítači SM b/20.

Seznam vypočtených podrobných bodů je uložen na magnetických

discích v OAV Geodézie České Budějovice, s. p.

2.2 Činnost 0(3) při ZSP na hlavním staveništi.

ZSP se provádí obdobně stejnými prostředky, vždy z vy-

tyčovací sítě určené OGI jako na ZS» Výsledky' prací předá-

vají všichni účastníci výstavby odpovědnému geodetu inves-

tora formou předávacích protokolů.

Předávací protokoly na předávaný objekt mají podle do-

hody mezi partnery výstavby následující náležitosti:

- číslo předávacího protokolu

- souřadnicový a výškový systém

- číslo a název objektu podle objektové skladby

- číslo stavby

- číslo staveniště

- situace objektu bez měřítka

- seznam souřadnic a výšek

- orientace k severu

- technické značky podle ČSN 01 3411

- číslo map. listu v kladu S - JETE (t:500)

Předávací protokol kontroluje a podepisuje OGD té sku-

piny, která 2SP provedla.

Předávací protokol má náležitosti blokového polního

náčrtu a je využíván OGX při souborném zpracování.
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ZSP na hlavním staveništi je velice náročná a zodpověd-

ná práce pro celou skupinu geodetů OGD, zvláště z toho důvo-

du, aby se neopomnělo zaměřit před zakrytím jakoukoliv inže-

nýrskou síí popřípadě objekt, který je stavebně dokončen.

Celý systém práce při ZSP klade vysoké nároky na organizaci

t>ráce zvláště proto, aby zaměřování nebrzdilo průběh výstav-

by JETE. Výsledků, kterých bylo dosaženo při měření se může

okamžitě využít pro porovnání s projektovanými hodnotami,

3.1 Souborné zpracováni ZSP na 2S.

Skupina geodetů na ZS plnila i povinnosti vyplývající

z činnosti OGI na ZS.

Souborné zpracování mapových listů na plochách zaříze-

ni staveniště se provádělo postupně podle toho, jak se stav-

by dokončovaly. Pro představu: prostor ZS je zobrazen i s

přilehlými stavbami (zavleSkování JETE, tranzit, odpadni řa-

dy, místní komunikace atd.) cca na 40-ti mapových listech v

měřítku 1:500.

Souborné zpracováni je prováděno postupně, na rozměro-

vě stálé podložce (měřický originál).

Pro souborné zpracováni se plně využila postupně do-

plňovaná databáze podrobných bodů jednotlivých areálů. V

rámci každého areálu (v našem případě samostatná skupina

podrobných bodů) bylo provedeno zobrazení podrobných bodů,

pro každý žádaný mapový list DIGIGRAFEM.

Skupina geodetů, která prováděla veškeré geodetické

práce na ZS, měla při tvorba mapového díla velké množství

informaci, které bylo nutno ihned zpracovávat, předávat a

d okumant ovát.

Požadavky odběratelů na včasné vyhotovováni veškeré do-

kumentace, zvláště při kolaudaci jednotlivých objektů, byly
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vysoce časově náročné a mohly se provádět pouze se zvýšeným

úsilím celého kolektivu geodetů. 2ía celera ZS bylo stavebně

realizováno cca 1 000 objektů, u kterých se musela provést

veškerá geodetická dokumentace, tzn. ZSP všech dokončených

objektů, vyhotovit pro kolaudaci předávací protokoly, dopl-

nit raěřieké náčrty, vypočíst podrobné body, provádět po-

stupné doplňování moř. originálů při souborném zpracování.

Pokud byla stavba (plocha nebo areál) stavebně dohoto-

vena, provedlo se dokončení souborného zpracování na daných

mapových listech. Úplnost a technickou dokonalost s uvede-

ním čísel objektů odsouhlasil technický dozor stavby. Schvá-

lené měř. originály tvořily podklad pro tvorbu ZÄKLADKÍ

MAPY.

3.2 Souborné zpracování na hlavním staveništi.

Mezi nejdůležitější činnosti OCI na stavbě patří za-

jištění souborného zpracování a předáváni výsledků měření

dalším partnerům výstavby.

OGI provádí souborné zpracování podle předávacích pro-

tokolů, které získal od geodetů dodavatelů.

Technologie prováděného souborného zpracování byla

převzata od OGD stavby elektrárny Chvaletice a prakticky se

využívá i na této stavbě,

Způsob provádění je následující:

pro každý mapový list v kladu S - JETE v raSřitku 1:500

(v prostoru hlavních výrobních bloků 1:250), je založena

evidence předávacích protokolů. Dále je založena evidence

podrobných bodů, která obsahuje soznam souřadnic a výšek s

uvedením druhu sítg (objektu) a číslem objektu* Zároveň s

mapovým listem je vedena přehledka (průsvitka na follaroxu)

podrobných bodů* Veškeré souřadnice podrobných bodů jsou

ručně zobrazovány do měřických originálů (zajištěná
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kreslící podložka) a vyhodnoceny podle ČSN 01 3411 barevně

podle druhu inženýrské sítě* Zatím v celém prostoru hlavní-

ho staveniště je založeno a postupně doplňováno 25 mapových

listů v měřítku 1:300.

Pro potřebu dodavatele stavebních prací provádí skupi-

na geodetů investora v měsíčních intervalech doplňování ko-

pii mSřických originálů na follarexu.

Informace, které jsou uloženy u 0GI jscuvyužívány vše-

mi účastníky výstavby. Údaje poskytují ucelený přehled o

postupu stavebních pracít využívají se při řešení nových

projektových úkolů nebo při zahajování nové stavební čin-

nosti (předáni staveniště).

Závěrem lze říci, že provádění ZSP a souborného zpra-

cováni na stavbě celostátního významu, jakou je JETE, se

setkalo s pochopením a porozumněníra všech účastníků výstav-

by. Na dodržování všech pravidel platných v investiční vý-

stavbě se dbá i při této někdy opomíjené činnosti geodetů

jakou je dokumentace skutečného provedeni stavby*
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GEODETICKÉ PfíiCE PRO JADERIÍ3* ELBXTRÍR2TY PO IJvEDZNÍ DO PROVOZU

i?.g, KolůVMi Jaroslav - Geodézie s. p. Brno

V prosinci 1984 nastal slavnostní okamžik fyzikálního
spuštění prvního reaktoru 440 Mff JE Dukovany, do konce ro-
ku 1987 byly postupně uvedeny do provozu další 3 reaktory.
Termín dokončení stavby byl srpen 1989a Uvedením elektrár-
ny do provozu a termínem ukončení stavby nekončí však čin-
nost geodetů na této stavbě. Stavba byla dokončena, přesto
stavební činnost trvá dál a tím i práce geodetů.

Podívejme •_... se z hlediska současnosti a s výhledem
do budoucnosti na požadavky, které jsou kladeny na geode-
ty s cílem zevšeobecnit získané zkušenosti k využití při
dokončování dalších staveb JE.

Stěžejní práce geodetů nyní jsou:
- dokončení skutečného provedení stavby
- vrácení dočasných záborů zemědělské výrobě
- součinnost při dalších etapách výstavby, což na JE Duko-
vany je :

- výstavba regionálního úložiště radioaktivní-
ho odpadu

- výstavba ostrah
- další "Dokompletace JE n s termínem výstavby
do r. 1994

- kontrolní geodetická měření za provozu JE
- práce pro jiné investory související s výstavbou JE

Dokončení skutečného provedení stavby:
V roce 1989 bylo dokončeno zaměření polohopisu 25 lis-

tů základní mapy 1:500, přesto však celou základní mapu zá-
vodu - JE není možno dokončit, neboí na cca 1/3 ploch satím
nejsou dokončeny terénní úpravy, na většině mapových listů
probíhá výstavba ostrahy, nebyla zatím likvidována zařízení
•taveniět, připravuje se dostavba dalších menších objektů.
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Dokončení ZííZ tiskem z důvodu rozestavěnosti považujeme za-
tím za předčasné, nebot stavební činnost potrvá ještě mini-
málně 2 - 3 roky, než bude dokončena stavba i po stránce
geodetické, t.j. káy počet nových změn předmětů měření bude
již jen minimální» Pokud se týče výškopisné složky ZÍÍZ mě-
říme a zobrazujeme nyní jen okrajové části JE, t.j. území,
kde byly dokončeny technické rekultivace pozemků, t.j. po-
zemky těsně přiléhající k oplocení areálu JE, které byly
předány zemědělským organizacím k biologické rekultivaci.
Závěrečné doměření výškopisu předpokládáme až jako poslední
fázi měřických prací před celkovým dokončením všech mapo-
vých listů ZMZ JE.

Součástí vedení dokumentace skutečného stavu je i šou-
ste vná údržba polohového i výškového bodového pole. Každo-
roční přehlídka a údržba stávajících vytyčovacích bodů i
operativní návrhy doplnění vytyčovacích bodů se současnou
realizecí přispěly k tomu, že na staveništi JE i v jeho oko-
lí je neustále k dispozici bodové pole odpovídající přes-
ností nejen k vyhotovení základní mapy závodu ve 2. třídě
přesnosti, výškovým měřením všech stupňů přesnosti i pro
vytyčovací práce související s dostavbou JE i pro další in-
vestory navazující na stavbu JE, vyhotovení geometrických
plánů dokončené výstavby a pod.

Vracení dočasných aáborů zemědělské výrobě:
Sledování a evidence dočasných záborů, kterých bylo na

JE cca 150 ha, probíhá na většině staveb bez součinnosti
geodetů. Některými investory je podceňováno a mnohdy rekul-
tivace pozemků a jejich navrácení zemědělské výrobě jsou
problémem ještě mnoho let po dokončení stavby - viz např.
zkušenosti ze stavby Vodního díla Dalešice, kde likvidace
záborů trvá již déle než 10 let.

Činnost geodetů v této oblasti spočívá zejména v:
- vyhotovení mapových podkladů pro projekty rekultivací.
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Zde bylo velmi výhodně využito letecké fotogrametrie, ne-
bot bylo požadováno vyhotovení účelových map ostatních
v měř. 1:1000 ve 4. tř. přesnosti s důrazem zejména na
j-obrazení všech objektů zařízení staveništ. Fotogrametrie
výrazně přispěla ke zkrácení termínů předání mapových pod-
kladů,

provedení inventarizace všech dočasných záborů dle přís-
lušných rozhodnutí, stavu v přírodě a dle zápisu v eviden-
ci nemovitostí na příslušném středisku geodézie. Pro stav-
bu JE Dukovany bylo vydáno celkem 19 rozhodnutí o trvalém
a dočasném vynětí pozemků ze zemědělského a lesního půdní-
ho fondu* lídaje v rozhodnutích neodpovídaly vždy údajům
v EN. Byla zpracována bilance všech rozhodnutí, vyhotove-
ny nové podklady pro prodloužení platnosti rozhodnutí u
rozhodnutíkde platnost končila. Dále byla zpracována přeh-
ledná mapa všech záborů JE, která současně nyní slouží ke
grafickému přehledu rozhodnutí a vyznačení rozsahu ploch
záborů, které jsou předávány po technické rekultivaci k
biologické rekultivaci*

Současně bylo zajištěno odstranění nesrovnalostí mezi
zápisy v EN na příslušném středisku geodézie a podnikovou
evidencí pozemků JE nejen pokud se týče zápisů dočasně
odňatých pozemků zemědělské výrobě, ale i byly překontro-
lovány všechny zápisy vlastnických vztahů, dle převodních
listin a dle TŠech geom. plánů, které byly vyhotoveny v
průběhu výstavby* Veškeré tyto práce probíhaly v součinnos-
ti s právním oddělením JE s současným doplňováním chybějí-
cích právních listin.*

kontrolním zaměřování a výpočtu ploch předávaných k biolo-
gickým rekultivacím
zaměření dokončených rekultivací a vyhotovení příslušných
geometrických plánů pro zápis zrnin v EN
vyhotovení geometrických plánů pro převody dočasných zábo-
rů to trvalých včetně podkladů pro vynětí pozemků ze země-
dělského půdního fondu a podkladů pro náhradní rekultivace
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Součinnost při dalších etapách výstavby:
týká se především:

- výstavby regionálního úložiště radioaktivního odpadu, kde
Jte jedná jen o základní vytyčovací a kontrolní práce, jp

ročnější je jen vytýčení jeřábových drah,* které předsta-
vuje cca 1600 m kolejí,

- výstevba ostrah, která nebyla zahrnuta v původním projek-
tu výstavby, což přineslo změny záborů pozemků a s tím
související náhradní rekultivace. Vytyčovací práce, i když
značného rozsahu nepřekročují požadavky na běžné vytýčení,
zvláštností je i vytyčování v podzemní ( v el. a potrub-
ních kanálech) a s tím i související dokumentace skuteč-
ného provedení stavby. Při všech vytýčeních je velmi ná-
ročným i odpovědným požadavkem vytýčení křížení tras dří-
ve provedených podzemních inženýrských sítí. Zde je vel-
mi oceňována přesnost a úplnost zaměření inž. sítí, zejména
kabelizace v rámci zpracování DSP JE,

"Dokompletece JE Dukovany11

Je vlestně další etapou výstavby v letech 1989 - 1994.
Zde se projevují často neujasněnosti v koncepci, vícenásobné
požadavky na geodetické podklady, vícenásobné požadavky na
nové zábory pozemků, převody dočasných záborů do trvalých a
pod. Neujasněnosti v investorské sféře, i to, že etapa je
zajišťována pracovníky útvarů, které nebyly přímo zapojeny
do výstavby, přináší na geodety zejména požadavek koordinace
záborů pozemků, předávání informací z DSP a vyhotovení pod-
kladů pro projektovou přípravu.

Kontrolní geodetická měření za provozu JE
Měření-jsou prováděna na základě samostatné HS mezi Ge-

odézií s.p. Brno a provozovatelem JE. Požadavek zahrnuje:
- každoroční měření sedání hlavních objektů JE, t.j. hlav-
ních výrobních bloků, komínů, strojoven, chladících věží( BAPP
a uložiší neaktivních odpadů. Měření jsou prováděna v návaz-
nosti na měření prováděná v období výstavby dle projektů



- 136 -

vypracovaných EG? Praha. Navíc na žádost provozovatele JE
jsou sledovány svislé posuny i u transformátorů JE.
- Každoročně je prováděno i měření sítě základních výško-
vých bodů JE v počtu 17, které bylo postupně rozšířeno i na
vybrané body vytyčovací sítě nacházející se v blízkosti ni-
velačních pořadů* Opakované měření sítě ZVB JEDU bylo sou-
borně zpracováno a vyhodnoceno doc. ing. P. Marčákem CSc. z
Geodézie n.p. Prešov z hlediska recentních pohybů zemské
kůry na území JEDU* Vzhledem ke zjištěným tendencím náklonů
území JE je v současné době dodatečně řešeno sledování re-
centních pohybů generálním projektantem JE - EGP Praha ve
spolupráci s VÚGTK Zdiby
- dalším náročným úkolem každoročních kontrolních měření
je i postupné sledování jeřábových drah, které je atypické
zejména rozměry některých drah ( např. rozpětí až 43 m»
délky 270 m a pod.). Předmětem měření je i sledování značné-
ho množství podvěsných jeřábových drah, kte.ých na JE je
cca 1260

současně s prováděním měření svislých posunů je každo-
ročně prováděna i údržba všech výškových měřických bodů

v kontrolních měřeních zatím není zajištěno pravidelné
sledování turbosoustrojí* Po dobu výstavby byla prováděna
veškerá měření stanovená projektem. Některá měření byla pro-
váděna i duplicitně t.j. současně geometrickou a hydrostatic-
kou nivelací. Na zajištění těchto měření se velmi výrazně
podílela i katedra geod ézie VUT Brno. Měření stanovená v
nově vydaném technologickém postupu ČEZ, přestože jsou pro-
vozovatelem JE požadována, zatím nebyla Geodézií s.p, Brno
zahájena, neboí Geodézie pro ně nemá potřebné přístrojové
vybavení ( libelové niv. přístroje pro VPN, invarové" latS
délek 0,3a , 0,5» t 1,0m, teploměry na měření teplot kon-?-
•trukce, inverová pásma a pod.). Negativná se na započetí
prací projevuje i to, že přes dvouleté projednávání doposud
nebyla stanovena cena pro tyto práce.
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Práce pro jiné investory

- zahrnují jednak práce menšího rozsahu při převodech dočas-
ných objektů na trvalé nepř. pro JZD v okolí elektrárny

- dále pak zejména přípravu další velké investiční akce
"Teplovodního napáječe Brna z JE". Tato akce je zajištována
samostatným investorem , žel po stránce geodetické bez ja-
kékoliv koncepce. Nepracuje zde odpovědný geodet, práce

na geodetických podkladech, i když značného rozsahu jsou
objednávány s nedostatečným časovým předstihem. Geodety
zajišťujícími práce na JS jsou zpracovávány podklady jen
v nejbližším okolí elektrárny, při Čemž je plně využíváno
dokumentace skutečného provedení JE.

Závěr

Zhodnotíme-li uplynulé 15 lete období výstavby JE a pro-
váděné geodetické práce, musíme konstatovat, že provádění
geodetických prací na JE i při omezeném počtu pracovníků,
bylo plněno komplexně v celém rozsahu požadavků investora JE,
čemuž- však neodpovídá dosahovaná produktivita prací, která
výrazně zaostává za produktivitou dosahovanou na ostatních
pracích n.p. Geodézie. V budoucnosti bude nutné zabývat se
nejen technologiemi náročných geodetických prací při výstav-
bě a provozu JE, ale i ekonomikou a tvorbou cen prací pro
JE, aby bylo možno geodetické práce na JE ještě více rozši-
řovat.

L i t e r a t u r a :
KOLMAlt, J.: Komplexní zajištění geodetických prací pro

jadernou elektrárnu Dukovany, Sborník IV.konf.
odpovědných geodetů, Brno 1983

KOLMAl?,J.,RINDA,J.s Měření svislých posunů na objektech

JEDU. Inženýrské stavby 9/1984
KOLMAN, J., MAJER, B.: Geodetická součinnost při montáži

technologie jaderné elektrárny Dukovany,

Sborník V. konf. odpovědných geodetů, Brno 1986
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Vliv techniky jaderné energie na vývoj inženýrské geodézie

Miroslaw Zak

Kvalitativně a kvantitativně nové požadavky, které na geo-

dézii kladou jiné obory, jsou rozhodujícími vývojovými činiteli.

To vyplývá z nových průmyslových odvětví /mezi ně patří i vyu-

žití jaderné energie/, které staví před geodézii nové a netra-

diční úkoly. Globální řešení v oblasti ochrany životního pro-

středí, územní plánování pro celé makroregiony, nutnost přes-

ných informací o území a infrastruktuře, jakož i potřeba vysoké

přesnosti v mnoha geodetických úlohách, to vše způsobuje nejen

vývoj zcela nových metod, ale též změnu filozofie naší profese.

Musíme si být vědomi toho, že stručné označení geodet předsta-

vuje v současné době řadu specialistů od optické metrologie až

k satelitní geodézii. Diskutuje se, zda o vývoji geodézie mají

rozhodovat jen požadavky jiných odvětví, nebo zda by měl být

hlavním faktorem pokroku spíše "vnitřní vývoj" naší profese.

Geodézie je disciplína, která se často prosazuje na okraji

jiných disciplín nebo se jich dotýká. To způsobuje, že je ovliv-

ňována i sama ovlivňuje technický rozvoj, který se projevuje vy-

sokou elektronizací geodetických postupů. Konečně má geodézie

také vlastní možnosti, metody a přístrojovou techniku, takže je

schopna nabídnout rozsáhlé služby pro všechny oblasti lidské čin-

nosti.

V méně známém článku H.Pelzera /3/ je hodnocen rozvoj geo-

dézie za posledních 100 let. Tabulka nepotřebuje žádné vysvětle-

ní.



Časová

stupnice

1880
1890
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

-

Základní sít

měřické
metody

úhlové
sítě
trojúhel.
řetězce

úhlové

sítě

úhlové sí-
tě s jed-
notlivými
délkami

délkové

sítě

délkové

sítě

přístroje

teodolit
tyčová
měřidla

teodolit

invarový

drát

teodolit
el-opt, a
mikrovln,
dálkoměr

mikrovln,
laser
dálkoměr

doppler,
satelit,
přístr.

139 -
Zhušiovaci sítě

měřické
metody

postupné

zhušio-

vání jed-

ním a ví^

ce body

polygony
s dlouhý-
mi stran

délkové

polygon,

sítě

přístroje

teodolit

teodolit
el-opt.
dálkoměr

teodolit

laser

infračer.

dálkoměr

Podrobné měření

měřické
metody

ortogo-

nální

metoda

ortogo-

nální a

polární

metoda

polární
ortogon
metoda

přechod,
stanov.

přístroje

teodolit
měřické
řetězce
pásmo
latě
hranůlek

teodolit
zákl.lat
pásmo
optický
tachymetr

kódový
tachymetr

elektron
teodolit

intelige-
ntní el.
tachymetr

Pokusme se porovnat stav techniky v geodézii před 25 lety a

dnes. Používaly se spřažené počítací stroje a sedmimístné trigono-

metrické tabulky. V současnosti to je malý kapesní počítač a osobni

počítač, který je schopen vyrovnat celé státní sítě. Změna kvality

je tak mohutná, že je obtížné držet krok s vývojem. Pro měření dé-

lek se nepoužívají Jäderingovy měřické dráty, nepoužívá se paralak-

tická polygonometrie, dálkoměr Redta 002. Úhlově měřené sítě se na-

hrazují délkovými, sítěmi. V průběhu posledních desítek let se vyrov-

nala přesnost úlohových a délkových měření. Namáhavé měření délek se

stalo dík elektronickým dálkoměrům téměř nepozorovaně všedním úkonem.

Nivelační přístroje s libelou a elevačním šroubem jsou nahrazovány

s komDezátorem.
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Všechny tyto skutečnosti se týkají aplikované geodézie,

se kterou se většina z nás denně stýká. Jsou však i oblasti,

při nichž nejsou žádná časová srovnání, nebot se jedná o tech-

niku posledních let. Jedná se o určení souřadnic pomocí systé-

mu GPS nebo dálkový průzkum Země s vícespektrální satelitní

technikou. Lze tedy mluvit i v geodézii o "technické revoluci"

a "vnitřní vývoj" je rozhodujícím činitelem geodetického pokro-

ku. Přesto má pro inženýrskou geodézii "vnější působení" velký,

ba dokonce rozhodující význam.

Mluvíme-li o "vnějším působení", máme obecně na mysli sta-

vebnictví, s nímž je inženýrská geodézie tak silně spjata, že

je považována za jednu ze součástí tohoto oboru. "Vnějším pů-

sobením" na inženýrskou geodézii rozumíme nejen působení v tech-

nické oblasti a s tím související přísné požadavky na přes-

nost a metodiku prací, ale i emocionální faktor, který souvisí

se stavební činností všeobecně a zvláště při budování jaderných

elektráren. Stav a vědomí společnosti ještě nikdy nevykonávalo tak

mocný tlak na tak mnoho technických oblastí. Tento tlak vyvolává

také v geodézii hluboko sahající kvalitativní proměny.

Je to dnes užívaný pojem, který není zanedbatelný, "čini-

tel strachu". V dubnu 1936 jsme byli svědky první nukleární ka-

tastrofy v dějinách s dosahem na celou zeměkouli. Černobyl nás

poučil, jak silné je emociální působení jaderné energie na spo-

lečnost a jak je důležité zajistit pro objekty s jadernou energií

dokonalou bezpečnost a spolehlivost, na které se podílí i inže-

nýrská geodézie.

Obecná filozofie bezpečnosti jaderných elektráren stanoví

určující předpoklady pro možné poruchové případy. Odtud se pak



- 141 -
odvodí bezpečně technické požadavky, které se promítnou do

obsáhlých bezpečnostních zařízení. V podrobných bezpečnostních

rozborech musí být prokázána spolehlivost těchto systémů a je-

jich bezvadná funkce. Základném těchto bezpečnostních rozborů

jsou tzv. vyložené poruchové případy, to je poruchy, které ne-

znamenají reaktorovou katastrofu jen tehdy, když se zvládne dů-

sledek této poruchy. Bezpečnostní filozofie vyložených poruch

je předmětem dalšího vývoje koncepce GAU převzaté z USA. Tato

koncepce je známa jako "největší přijatelná nehoda" /GAU/.

Všechna bezpečnostní zařízení musí splňovat tři základní

podmínky a to :

1. Redundace: /nadbytečnost/ existuje více bezpečnostních

systémů stejného druhu než je zapotřebí. Jestliže např. v jader-

né elektrárně vynechá normální chlazení, je nahrazeno jedním ze

tří na sobě nezávislých nouzových chladicích systémů. Druhé dva

tvoří bezpečnostní rezervu.

2. Diversita: existují různé systémy k odstraňování po-

ruch. Jestliže v jaderné elektrárně selže rychlovypínání reak-

toru pomocí absorbčních tyči, je k dispozici druhý systém, kte-

rý načerpá do reaktoru roztok, absorbující neutrony, čímž pře-

ruší řetězovou reakci.

3. Fail Safe: všechny bezpečnostní systémy reagují při

jedné poruše stejným způsobem. Jestliže např. vypadne v jader-

né elektárně dodávka proudu, pak hydraulický systém vstřelí

do reaktoru vypínací ty&e. Systém je udržován pod tlakem dusí-

kem.

Pojmem "GAU" rozumíme např. náhlý dvojitý zlom hlavního

ochlazovacího potrubí v primárním obvodu reaktoru. Nejlepší

metoda, jak se této těžké nehodě vyhnout, je systematické mě-
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ření změn geometrických vlastností objektu. Můžeme tedy mluvit

o systému geodetické bezpečnosti.

Proto se v mnoha zemích a mezi nimi v Polsku velice inten-

zivně pracuje na vývoji systému dálkového přenosu dat, který by

umožnil měření změn geometrických prvků, tj. změn výšky, sklonu,

vzdálenosti a přímosti. Tyto systémy musí vyhovovat požadavkům

bezpečnosti platným pro jaderné elektrárny.

Do oblasti inženýrské geodézie se snažíme zavést alespoň

dvě z podmínek kladených na bezpečnostní zařízení a to redundaci

a diversitu. Za prvé: měřený prvek musí být určen nejméně dvakrát,

a to zcela nezávislými způsoby. Za druhé: toto určení musí být

provedeno s použitím zcela rozlišných fyzikálních jevů.

I'/
Ukazatel délky

A H = přímo
měřeno

Ukazatel sklonu

AH = b.tg oť.

Ukazatel otočení

AH = d.tg oc

Z jednoduchého příkladu měření výškového rozdílu mezi dvěma

stavebními díly oddělenými mezerou je zřejmý způsob dodržení uve-

dených podmínek, V případě vlevo se jedná o přímé měření veličiny

A H . Na výstupu dostaneme signál délky a výškový rozdíl pro Časový

úsek t« - tj přímo z rozdílu čtení, které byly zachyceny v eta-

pách t. a tj. Případ uprostřed představuje zcela jinou myšlenku

měření, která spočívá v použití sklonomeru.
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Používáme zde gravitační přístroj /kyvadlový/ zachycující změnu

převýšení v závislosti na úhluoC, který dostaneme na výstupu.

Hledaný výškový rozdíl se vypočte ze vztahu

A H = b . tgoí.. /I/

Vpřípadě vpravo se opět jedná o přetvoření lineární veličiny na

úhel, tentokrát pomoci otočného zařízení. Výškový rozdíl se počí-

tá opět ze vztahu /I/ (místo b je d).

Tento systém, který může využít k měření výškového rozdílu

mezi dvěma body tři zde uvedené různé metody, zcela splňuje pod-

mínky redundace a diversity. Redundace systému je

A r = 2/3 .

Redundace se počítá ze vztahu

a r • Ro - R - * R - 1 - H

Ro Ro Ho

kde R je entropie /množství informace/ informačního zdroje a

RQ je maximální entropie, která by nastala, kdyby se zdroj in-

formací svobodně volil. Redundace informačního zdroje je poměr

počtu nadbytečných dat k počtu všech dat. Takže minimální redun-

dace je A r - 0 a maximální se blíží 1.

Uvedený příklad dokazuje, že v inženýrské geodézii jsou

redundační systémy reálné. Musíme však přiznat, že tyto podmínky

jsou nové a ne vždy jednoduše splnitelné. Vznikají měřící pří-

stroje nové generace, které nejen splňují tyto podmínky, tj.

aby byly redundantní a diversní, ale též prokazují dlouhodobou

stabilitu a spolehlivost, protože k nim po dobu několika let ne-

bude možný přístup a tedy ani jejich údržba.

Proto lze předvídat, že hydrostatická nivelace zaznamená

* %ový Rozvoj, nikoliv však s vodou jako nositelem horizontu, ale

iinvmi netěkavvmi tekutinami vylučujícími biologický život.
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Zjištování výšky tekutiny v nádobách se bude muset provádět bez

jakýchkoli mechanických systémů, s čidly produkujícími při výstu-

pu frekvenční signál, který bude bez poruch možno přenášet do téměř

neohraničené vzdálenosti. Nově vyvinuté sklonoměry, extensometry,

čidla a provažovací zařízení dovolí vybudovat dynamické kontrolní

sítě, které budou zajištovat nepřetržitý záznam syntetického obrazu

geometrických podmínek objektu.

Přenos dat se uskuteční pomocí světlovodů, které však budou

postupně nahrazovány radiovou telemetrií. Zavedením techniky světlo-

vodů bude nejbližším krokem vývoje dynamických kontrolních sítí,

protože paprsek uzavřený do elastického opancéřovaného vedení bude

lepším nositelem horizontu než tekutina v měřicím systému s potru-

bím. Všeobecně je právě měření deformací oblastí inženýrské geodé-

zie, v které probíhá největší kvalitativní vývoj. Po uvedení těchto

skutečností je zřejmé, že dnes právě technika jaderné energie, ne-

bo lépe řečeno, lidská vůle, určila vývoj inženýrské geodézie na

dlouhou dobu dopředu, aby zajistila objektům jaderných elektráren

maximální bezpečnost.
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Dipl. - Ing. Heinz-Giinther Gritzka

Stavební akademie NOR

Ústav pro projektování a normalizaci

Geometrická dlouhodobá kontrola budov při stavbě JE.

Vážná havárie reaktoru v Harrisburgu a Černobylu ~e znač-

nými ztrátami na lidských životech a nezanedbatelnými škodami

na materiálu a životním prostředí vedly v rámci diskusí o bez-

pečnosti technického vývoje jaderných elektráren k tomu, aby-

chom se usilovněji zabývali otázkami kontrolního sledování těch-

to objektů. /Asi 8 miliard rublů činí materiálové ztráty Čer-

nobylu, odborníci vycházejí z úvahy, že 30 kilometrová zóna

okolo elektrárny zůstane neobyvatelná daleko do příštího sto-

letí, Izvestia, 14.1.1989/.

Činnost mezinárodních úřadů pro atomovou energii, IAEA,

mezinárodní konference o bezpečnosti JE a společné práce člens-

kých zemí RVHP v oblasti bezpečnosti reaktorů zdůrazňují nalé-

havost této problematiky. Protože se pro jadernou elektrárnu

předpokládá životnost několika desetiletí, přistupuje z tohoto

důvodu stoupající význam dlouhodobého sledování.

Dlouhodobé sledování je třeba přitom považovat za soubor

měřickotechnickeho sledování, vizuálního pozorování a zpraco-

vání systematických rozborů každé etapy. V rámci výsledného

posouzení bezpečnosti má rozhodující úlohu právě měřicky tech-

nická kontrola a pozorování, jakož i rychlé vyhodnocení a inter-

pretace.

Dosud nebyla rešeršemi zjištěna mezinárodní pravidla v po-

době předpisů pro dlouhodobé kontroly budov a stavebních objek-

tů JE. Dokumentace IAEA, speciální zprávy jaderných výzkumných

ústavů o zařízeních ke kontrole, normy ISO nebo návrhy norem

zemí RVHP v současné době neobsahují žádná konkrétní zjiátění

k této problematice.

Z tohoto důvodu se muselo v NOR před několika roky začít

se zpracováním předpisů pco "geometrické dlouhodobé sledování



stavebních objektů" pro budovy JE a uvést je do praxe. Od led-

na 1988 je pro jadernou elektrárnu LUBMIN - provoz s 440 MW

bloky - závazná závodní norma ES 40-0307. Tím byly vytvořeny

zásadní předpoklady pro realizováni geometrických dlouhodobých

kontrol JE.

V následujícím textu jsou uvedeny zkušenosti a zvláštní

aspekty při projektování a prosazování opatření geometrických

dlouhodobých kontrol jaderných elektráren.

( Viz následující strana )



1. Požadavek na geometrickou dlouhodobou kontrolu

Předpokladem pro stanovení opatření geometrické dlouhodobé kontroly je formulování požadavků, které je nutno položit na měření
a vyhodnocení dlouhodobých deftrmácí /obr. 1/.

Stavební objekt / stavební dílec

Kritické deformační para«etry

Uspořádal ičřlcích bodů
Počet a uspořádání v závislosti na:

Přípustné •ezni odchylky

Měřický postup / termíny ngřeni

Přesnost Méřenl v závislosti na:

vertikální horizontální

Technologie •Sření / •Sřící
přístroje v závislosti na:

sedám
klesání

dilatace

prostorově

X
náklon
torse

půdorysu stavebního díla
způsobu zakládání
spodní stavbě
tuhosti stavby
rozdělení zatížení
přístupnosti
trvanlivosti

relativní /R,
absolutní

max
; A d Q l n í/

nulové měření
odstup v měření během stavby
měřeni během uvádění do provozu
opakovaná měření za provozu

mezních odchylkách
použití měřických výsledků
způsobu interpretace

požadované přesnosti měření
technologických podmínkách měření
proveditelnosti a spolehlivosti

P ř í k l a d
Dudova reaktoru/základ *,20 m

sedání

Blok A, základ 4,20 m

Sedání absolutní A Q. u = 50 - 80 mra

Sedání relativní R ^ y e f f c l s t a v t D y = 1 : 1 0 0 0

D

max ve fázi provozu=1:10 000
Nulové měření po ukončení zabetonování základů.
Opakovaná měření v závislosti na stavu staveb;
při pravidelném postupu stavby aspoň když objekt
je zatížen 25, 50, 75 a 100 '-. z celkového zatížení
objektu, včetně vystrojení objektu.

Měření za provozu - 1 x ro£ně
Gj,= _+ 0,5 mm absolutní s připojením na výškový bod
v = _+ 0,3 mm relativní mezi sousedními body

Přesná nivelace
Ni 005 A
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- Ze statistických, funkčních a bezpečnostně technických poža-

davků je třeba odvodit deformační parametry, které jsou kritic-

ké a tudíž je třeba je sledovat.

- Uspořádáni zaměřovaných bodů se řídí podle požadavků, které

určuje mechanika stavebního základu a statika, přitom musí být

zajištěna stálá přístupnost a trvanlivost,

-Důležitým předpokladem pro deformace, které lze očekávat, jsou

údaje o mezních odchylkách pro správnou volbu technologie měře-

ní a měřických přístrojů. Odvodí se ze statických výpočtů

a z funkčních podmínek. Údaje mezních hodnot by měly být dife-

rencované podle absolutních a relativních hodnot a pro určité

stavební díly též různě tolerovány pro fázi ve stavbě a pro fá-

zi v provozu.

- Při stanovení měřického postupu a termínů měření je třeba vy-

cházet z velikosti a směru zjišíovaných deformací, jejich rych-

losti a významu pro vliv na průběh stavby nebo na provoz elekt-

rárny. Oe třeba udat termíny pro nulové měření, pro opakovaná

měření a měření za provozu.

- Přesnost měření lze stanovit v závislosti přípustných mezních

parametrů a použití, jakož i interpretace výsledků měření.

- Technologie měření a použití měřických přístrojů se určí

s ohledem na shora jmenované požadavky, na technologické pod-

mínky okolí a v neposlední řadě na proveditelnost a spolehli-

vost měření.

2. Technologie měření vertikálních posunů u dlouhodobých kontrol.

Výsledky výzkumu ukazují, že na celkovém objemu měření de-

formací v průmyslové výstavbě se podílí měření výškových změn

cca 60 %, délkových změn 20 '*, sklonů 15 % a stočení asi 5 %.

Těžiště měřicky technických úloh leží proto v měření vertikál-

ních složek pohybu stavebního objektu. Geometrickou nivelací

lze klasickým způsobem za příznivých okolností prostředí s pou-

žitím niveíačnlho přístroje pro přesnou nivelaci a invarové latě

pro přímo měřený výškový rozdíl dosáhnout přesnosti CjÚn-0,05 mm.
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Pro metodu však platí následující omezení:
- Geometrická nivelace je velice citlivá na měnící se teplotní
gradient podél záměry.
- Podle typu použitého nivelačního přístroje pro přesnou nivelaci
/automatický nivelační přístroj, např. Ní 005 A Zeiss Jena nebo
libovolný nivelační přístroj, nspř. Ni 004 Zeiss Jena/ je citli-
vost vůči chvění větší nebo menší.
- Výškově určované body musí být přístupné.
- Protože při měření je rozhodující lidský faktor, současné mě-
ření více bodů není možné, krátkodobé změny tedy nelze postihnout.
- Mezi body musí být zajištěna viditelnost bez překážek.

Jiná forma výškového měření stavebních děl je hidrostatická
nivelace. Touto metodou k určování relativních výškových rozdílů,
která spočívá na principu komunikujících potrubí, lze dosáhnout
přesnosti několika málo setin milimetru.

Široké použití našla v padesátých letech vyvinutá konstruk-
ce trubicové vodováhy od Meissera, zvláště při stavbě přehrad
v NDR. V poslední době byly vyvinuty další nové systémy trubico-
vých vodováh, které jsou automatizovány a instalovány trvale
v objektech. Přitom vystupují do popředí tyto přednosti automa-
tizovaného systému:

- Kontinuální měření a registrace naměřených hodnot jako předpok-
lad pro zajištěnou interpretaci současného stavu objektu.
- Měření míst, která jsou pro klasické metody těžko přístupná
nebo vůbec nepřístupná.
- Relativně vysoká vnitřní přesnost metody.
- Zapojení signalizace oznamující nebezpečí při překročení mez-
ních hodnot.
- Úspora kvalifikovaných pracovních sil.
- Zlepšené pracovní podmínky.

Známá automatizovaná přesná hydrostatická zařízení se liší
svou konstrukcí, použitou kapalinou, dosahem měření a přesností.
Při systemizaci podle použitého principu měření rozlišujeme:
a) Zjištěním stavu kapaliny dotekem horní plochy kapaliny

- motorem pohybovanou dotykovou špičkou nebo měřickon jehlou
/ELWAAG: Thierbach/Barth 1976,1977/
/ASW 101 CZ Jena NOR 1987/

- plovákem a měřícím systémem
/hadicová vodováha AACHY: Busch/Fitzen 1977,1978/
/ČSSR-systém NYNÍ: Lechner 1987/

- podle principu kmitavé struny
/Saiten-Messwandler SSSR - systém PUZS:Gidroprojekt 1984/
/NDR-systém SSW 50 Vodní hospodářství 1987/

b) Bezdotekové zjištění stavu kapaliny
- elektro-opticky

/interferometrická metoda: Kääriäinen 1979/
- kapacitně

/kondensátorové destičky rovnoběžné s povrchem kapaliny:
Peters 1978
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- elektronickým čidlem
/Low-Cost hadicová vodováha: Krupp 1988/

V NDR se v současné době používají dva automatizované hydro-
statické systémy:

- automatizovaný přesný hydrostatický systém ASW 101.
Tímto systémem lze docílit střední chybu teplotně korigova-
ného měření při dvou spojených čtecích zařízeních =0,02mm.

- hydrostatický systém SSW 50 s kmitavou strunou.
Hydrostatickým systémem SSW 50 bylo vyvinuto zařízení pro
frekvenčně analogovou změnu relativních výškových rozdílů.
Základní stavba snímacího zařízení se skládá z nádoby, plo-
váku, z ocelové struny s iniciátorem - resp. snímací systém.

Obr.2: Snímač měřených hodnot strunového přístroje SSW 50 pro
měření výškových změn.
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Na základě principu komunikujícího potrubí se ve všech ná-
dobkách nastaví kapalinový vodoznak se stejnou úrovní. Podle výše
stavu kapaliny ve skleněném válci je různý vztlak, na který kru-
hově válcový plovák reaguje.

Tomu také odpovídá různá síla váhy, která působí na strunu.
Struna je vybuzena optimálně krátkým impulsem a indukuje ve sní-
mací cívce proud s frekvencí, která se rovná frekvenci struny.
V měřícím přístroji se porovná tato vlastní frekvence s konstant-
ní měřickou frekvencí a ukáže se jako frekvenčně analogová měře-
ná hodnota.
Změna výšky vodní hladiny v měřícím měniči působí změnu vztlaku,
který přejde na plovák.
Následkem toho se změní síla hmotnosti působící na strunu a tím
i frekvence struny.

Dosavadní výsledky zkoušek při specifických podmínkách v JE
vykazují také pro toto hydrostatické zařízení vysokou vnitřní
přesnost = 0,05 mm.

Na tomto místě je třeba poukázat na dva důležité aspekty
geometrické dlouhodobé kontroly automatických měřících systémů
v jaderných elektrárnách:

1. Použité měřické systémy musí pracovat s funkční jistotou po
delší časové období nejméně jednoho roku /dlouhodobá stabilita/.

2. Nasazené měřící systémy musí vyhovovat specifickým požadavkům
a podmínka.1!! provozu 3E.

Je podstatný rozdíl mezi mobilním měřícím systémem, který
pracuje v krátkém časovém prostoru a stationárním zařízením,
které produkuje po dlouhé časové období kontinuálně naměřené
hodnoty. To se projeví v tom, že se objeví při stationárních
dlouhodobých měřeních systematické chyby, jednak přístrojové,
jednak systémové, které při mobilních krátkodobých měřeních ne-
mají žádný rozhodující vliv. Jestliže se k tomu připojí na sta-
tionární automatický systém ještě takové požadavky, které vylou-
čí přístupnost v dlouhém časovém období - např. do některých
prostorů v JE lze vstoupit jen v případě poruchy nebo při pláno-
vané roční revizi - jsou tak komplikované podmínky zřetelné.

Je třeba ještě upozornit na jinou specifickou podmínku v JE
pro automatický měřící systém, totiž na vliv jaderného vyzařo-
vání. Instalace měřících zařízení v prostorech JE, které jsou
P'ľj vlivem záření, vyžaduje odhad vlivu záření na funkční správ-
nost přístroje. Pod vlivem energeticky bohatého záření jaderných
reaktorů, jako např. ,0, , a neutronového záření, nastávají v an-
organických i organických látkách fyzikální a chemické změny,
které jsou závislé na druhu a složení látky, na okolních podmín-
kách jako je teplota, tlak, obklopující prostředí a rovněž druh
záření, doba záření a množství zářící energie.

Podle dosavadních poznatků způsobují paprsky v podstatě
ohřátí a isolační defekty, kdežto neutronové záření může vyvolat
zvláště přeměny prvků.
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Je třeba zhodnotit, že i při nepatrném energetickém půso-
bení v hodnotě D= 0,2 Gy/h, které lze očekávat ve vnější vrstvě
betonového ochranného štítu ve výši aktivní zóny reaktoru 1000MW,
se musí počítat po delším časovém období několika let /integrál-
ní ozářeni/ se změnami vlastností použitých materiálů. To se vzta-
huje zvláště na oxidatívni změny kovů, přibývající křehnutí orga-
nických látek a snižování elektrických izolačních hodnot.
K zhodnocení dlouhodobé stability strunového měniče pro hydrosta-
tická nivelační systémy /SSW 50/ byl proveden v NDR pokus s ozá-
řením v objektu s gammazářením Co 60 při D= 5 kGy a energetické
dávky D= 500 kGy, který přinesl důležité poznatky.

Anotace;

Problematika geometrické dlouhodobé kontroly je podstat-
nou částí bezpečnostní filosofie jadt né elektrárny.
V přednášce jsou předloženy zkušenosti a zvláštní aspekty při
projektování a prosazování opatření geometrické dlouhodobé kont-
roly v JE NOR. Při tom byly zvláště vypracovány požadavky na
geometrickou dlouhodobou kontrolu a k diskusi bylo předloženo
příkladné řešení pro automatizovaný hydrostatický měřící systém
k měření výšek budov a stavebních objektů v jaderných elektrár-
nách.
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POŽADAVKY NA MĚŘENÍ DEFORMACÍ NA JE.

I n g J i ř í N o v o t n ý
České energetické závody, KGS Pardubice

V úvodu je nutno konstatovat, že v ČSSR nebyl dosud

vydán právní nebo normativní předpis, který by komplexně

řéšíl otázku měření deformací stavebních objektů. Základní

zákonnou úpravou, ze které lze odvodit program sledování vý-

voje deformací objektu elektráren, je Vyhl.č.5/87 SKVTIR o

dokumentaci staveb.. Podlá této vyhlášky je povinností pro-

jektanta stavby určit objekty pro zařazení do programu na

sledování vývoje deformací a vypracovat projekt tohoto sle-

dování.

Pro období provozu energetických, zařízení lze odvodit prog-

ram na sledování deformací objektů z OEG 38 3010 - Provozní

pravidla pro elektrárny a sítě. .

Geometrické parametry charakterizující tvar a velikost de-

formace stavebních objektů lze odvodit z ČSN 73 0220 - Na-

vrhování staveb z hlediska přesnosti geometrických paramet-

rů. Tato norma je v podstatě metodickou normou pro navrhová-

ní přesnosti geometrických, parametrů stavebních objektů a
konstrukcí při tvorbě projektů i jejich realizaci. Ustanove-

ní této normy vycházejí z oprávněného uživatelského nároku na

přiměřeně spolehlivé plnění funkci stavebních objektů po do-

bu jejich, životnosti. Tato norma také stanovuje požadavek res-

pektovat při navrhováni přesnosti Sašově závislé odchylky

/tzv. inherentní odchylky/, a to jak pro stadium montáže, tak
pro stadium provozu stavebního objektu. Tyto odchylky vznika-

jí, jak známo, v důsledku fyzikálních, a chemických, vlastnos-
tí materiálů.

Skutečný stav sledováni vývoj* deformací stavebních ob-
jtktů i technologického zařízeni elektráren, je úaírný stavu
výSe uvedené, nekomplexní řeSené, normativní základny. Tento
stav mohl vyhovovat v období převážně extenzivního charakte-
ru řízeni využiti výrobních objektu a zařízeni. Pro zkvalit-
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nSní činnosti na úseku sledování vývoje deformací v rámci e-
nergetiky se připravuje k vydání Směrnice, která by jedno-
značně určovala požadavky na sledování vývoje deformací e-
nergetických zařízení.

Na základě dosavadních praktických zkušeností lze po-
žadavky, na měření vývoje deformací na elektrárnách rozdělit
do dvou základních druhů měřeni, a to :
- geodetická měření sedání stavebních objektů elektráren,

jakožto jedné ze složek deformace /svislých posunů/
- měření vývoje deformací stavebních objektů a technologic-
kého zařízení geodetickými metodami.

Z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti provozu jsou po-
žadavky na měření uplatňovány diferencovaně následujícím
způsobem r
1 • Geodetická měření sedáni objektů JE.

a/ Hlavni výrobní blok /HVB/ : strojovna, podélná" a příč-
ná etažérka /u bloků 440 Wř/, budova reaktoru, venti-
lační centrum, barbotáž.
Mezní chyba měření by neměla překročit hodnotu :
- pro absolutní hodnoty sedání +1,0 m m - ±3,0 ma.
- pro relativní hodnoty sedání + 0,5 mm.
Konkrétní hodnoty pro jednotlivé objekty jsou stano-
veny projektem.
Interval měření je obvykle. 2 - 4x ročně,

b/ Chladící věže, komíny.
Mezní chyba měření • interval měření se požaduji ob-
vykle jako u HTO. Havle zde přirtupuje požadavek na
měření svialosti objektů, imperfekcí, připadni jiných
prvků.

o/ Ostatní objekty t dleselagregátpvé stanice, čerpací
stanice, chemická úpravna vody a delší.
Vezní chyba měření a interval měření jsou pro jednot-
livé objekty stanoveny projektem měření. Pro relativ-
ní hodnoty sedání se qbvykle požaduje metní chyba mě-
ření • t,0 mm.
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Geodetická měření vývoje deformaci objektů na JE ;
a/ Turbogenerátorový systém /ĽG-S./.

Základním požadavkem u nově budovaných, elektráren na
měření TG-S velkých výkonů, je zajištění kontinuální-
ho měření. Předpokladem je vyvinuti potřebného měřící-
ho systému bez nároků na dovoz. Slibné výsledky dává
SHYNI, vyvíjený ve VTÍGTK Zdiby. S kontinuálním měře-
ním deformací se počítá na JE Temelín. Na elektrárnách
uvedených do provozu dříve, se provádí měření diskon-
tinuálně pomocí klasických geodetických metod měření.
Způsob měření, jeho přesnost a četnost je stanoven
Směrnici ČEZ £. 6/78 a navazujícími Pravidly pro elekt-
rizační soustavu Č.51/8S - Metodický návod na měření
vývoje deformací systémů základ-turbina, díl A.

b/ Budova reaktoru a reaktor.
Rovněž pro tyto objekty je požadavek zajistit kontinu-
ální měřeni. V případě budovy reaktoru jde sic* o pod-
statně jednoduSSÍ systém, ale nároky na přesnost měře-
ní jsou stejné jako v bodě 2a. U tohoto systému se té-
měř všechny nežádoucí deformační projevy odvíjí od nad-
měrného náklonu základové desky budovy reaktoru. Pro
velikost tohoto náklonu dosud nebyla normativně sta-
novena tolerance. Odvozuje se z hodnot uváděných v teo-
retické literatuře, kde se obvykle uvádí, že

1
<

10.000
kde L je příslušný vodorovný rozměr stavební konstruk-
ce. Pro měřické práce pak z toho vyplývá, že nezni
chyba měřeni je

•aax " i °»2 •••
Nikdo ntpopírá, žt výstavba elektráren je Interdiscip-

linárním úkoltm, na ktertfa se podílí odborníci: různých pro-
fesí. V praxi však obvykle chybí koordinace při xpracování
úkolů aouvitajlclch ae sledováním vývoja deforaací na výša
uvedených, systéatetu
Spoltčnýat pozadavkaai proto j#, zakotvit nejrůzníjšl posada*-
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ky vycházející ze stavebních, a montážních tolerancí, do spo-
lečného projektu měření. To 'vyžaduje úzkou spolupráci geode-
ta, stavaře a strojaře, což bude řeSeno též výše uvedenou
Směrnicí ČEZ.

A nyní několik poznámek k problematice měření vývoje de-
formací na JE.

Má-li mít geodetické měření vývoje deformací TG-S prak-
tický význam,musí jeho výsledky umožnit separaci jednotlivých
příčin deformací základu turbosoustrojí /časová deformace pod-
loží, dotvarovánl betonu, zatíženi, dynamické účinky, vliv
změn teploty konstrukce i prostředí apod./.
Dále musí být výsledky měření využitelné pro posouzení vlivu
přetvoření základu na deformační změny soustrojí, diagnostic-
ké a prognostické účely, získání vstupu pro plánovitou a ú-
Selnou údržbu a zajištěni podkladů k zvýšení bezpečnosti,spo-
lehlivosti provozu a prodloužení životnosti turbosoustrojí.

Uvedený* požadavkům na kvalitu výstupů mořických prací
lze vyhovět jen v. tom případě, když vztah mezi působícími de-
formačními vlivy a následnou deformací neposuzujeme pomocí
statického pojetí problému, ale použijeme dynamického modelu.
Čas se v. takovém případě neuvažuje v jeho komplikovaných vz-
tazích k prostoru a rychlosti pohybu, ale jako nezávisle pro-
měnná, společná všem vyšetřovaným jevům. Pro stanoveni tako-
vého modelu a pro analysu měřených výsledků se obvykle měří v
určitých předem stanovených ekvidistantnlch časových interva-
lech A T pouze jeden výstup /výška/, jehož změna /deformace/
je ovlivňována dvěma vstupy, a to teplotou x, a výkonem sou-
strojí z 2* Tím jsou dány pro řešení dvi časové řady působících
vlivů x, a x 2 a jedna časová řada měřených deformací y. Zave-
dením vhodných relací vstup - výstup se z těchto řad získají
potřebná rovnice pro výpočet hledaných, deformací v určitém
časovém okamžiku T^. Je proto volba intervalu měření A I otás-
kou klíčovou*

Neméně důležitou je též otázka přesnosti geodetického
měření. Zde snsl být splněny dvě podmínky, a to :
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- geodetické měření musí být adekvátní přesnosti měření stroj-
nického

- mezní chyba geodetického měření nesmí být větší než 10 %
hodnoty dovolené příslušné tolerance /deformace/.

V souladu s těmito podmínkami je přesnost, geodetického urče-
ní výšky pozorovaného bodu dána empirickou hodnotou úplné
střední chyby

nL = +0,03- mm.
Potom úplná střední chyba v určení převýšení pozorovaných bo-
dů je

m2 ~ - °»0^ mm*
Pro stanovení mezní chyby tohoto měření se použije výraz

immax " i * ' mi •
přičemž interval spolehlivosti platný pro podmínku, že chyby
měření nepřekročí tuto mez v 99,73 %, t = 3.
Každé překročení této tolerance může nesprávně ovlivnit pre-
dikci dalšího vývoje deformací rotační osy soustrojí. Základ-
ní podmínkou při realizaci měřických prací proto je, omezit
co možná nejvíce působení všech vlivů systematického charak-
teru, které mohou nežádoucím způsobem zkreslit měřené hodno-
ty a přesnost jejich určeni.

Při uplatněni uvedených požadavků /včetně dalších, kte-
ré jsou uvedeny v Pravidlech pro elektrizační soustavu č.51/88/
lze na základě výstupů měřických prací provádět vyhodnocová-
ni vývoje deformaci i predikci dlouhodobého chováni základu
turbiny a poskytnout podklady pro údržbu turbosoustrojí. Dí-
ky dosud získaným zkušenostem se sledováním vývoje deformaci
turbogenerátorových systémů se v současné dobé řeSí otázka
prodloužení periody generálních oprav. Při zachování dosavad-
ní úrovně spolehlivosti provozu,realizace tohoto úkolu při-
nese významné ekonomické úspory. S politováním viak musla
konstatovat, Se resort geodézie neprojevil při aplikaci geo-
detických metod na tich-to prácach potřebnou Iniciativu. Tim
se ochuzuje o podíl s ekonomických úspor, který by výrasne*
pomohl při jeho technickém rozvoji.
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liEEANIE ZVISLÝCH POSUNOV A NÁKLONU REAKTOROV JE

Prof.Ing.Ondrej Kichalčak,CSc,Stavebná fakulta SVŠT Bratislava,
Ing.Lubomír Ondriš.CSe.Ing.RNDr.Juraj Bolf,CSc,Ing.Štefan Man-
kovický.Ing.Ján Buzási,Ústav merania & meracej techniky CEV
SAV Bratislava

1.ÚVOD

V ČSSR sa v posledných dvoch desaťročiach vybudovali a
budujú ako energetické zdroje atómové elektrárne (££) za tech-
nickej pomoci ZSSR.Tieto elektrárne majú pre äalší rozvoj ná-
rodného hospodárstva z hľadiska energetiky mimoriadny význam.
V súčasnosti je v prevádzke 8 blokov elektrárni typu W E R
440 KW,ktoré zabezpečujú asi 15 1° potreby elektrickej energie
pre národné hospodárstvo*

Výstavba a najmä prevádzka objektov hlavných výrobných
blokov (HVB) AE je technicky veľmi zloSitá,predovšetkým vzťa-
hovou náročnosťou a zvýšenou stabilitou objektov HVB,ktoré
podmieňujú funkčnú spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky objek-
tov AE.V priebehu výstavby a prevádzky objektov elektrární do-
chádza k zákonitému vývoju tvarových a pružných deformácii na
základoch a nosných konštrukciách objektov vplyvom zmien von-
kajšieho prostredia,najmä konsolidáciou podložia, stárnutím a
dotvarovaním betónu základov,vplyvom tepelných deformácii,dy-
namickými účinkami technologických zariadení a pod.

2 .POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU A PREVÁDZKU OBJEKTOV JE

Špeciálnymi technickými predpismi pre výstavbu a pre -
vádzku HVB elektrární sú požadované systematické merania pre-
dovšetkým zvislých posunov a náklonu objektov.Zvyčajne ide o
meranie sadania základov,zvislých deformácií a náklonu objek-
tov.Všeobecne sa požaduje tieto merania vykonať s takou pres-
nosťou, ktorá zabezpeč! spoľahlivé určenie posunov alebo náklo-
nu objektov.Pri očakávanej veľkosti posunov pozorovaných bo-
dov objektu p sa pre smerodatnú odchýlku (standart) 6* me-
racej metódy požaduje presnosť 6* «i0t05 p.

Z hľadiska plynulosti,spoľahlivosti a bezpečnosti pre -
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vádzky objektov elektrární najzávažnejší súbor tvoria objekty
HV3,najmä budovy reaktorov a turbogenerátory.Tieto objekty po-
čas prevádzky musia spĺňať projektované tvarové geometrické
podmienky ako je zvislosť,rovinnosť,rovnomerné sadanie zákla-
dov a pod.Požaduj e sa,aby technologické zariadenia objektov
boli pred uvedením objektov do prevádzky veľmi presne zmonto-
vané do predpísaných geometrických tvarov a aby tieto podmien-
ky zostali nezmenené po celú dobu prevádzky až do plánovanej
generálnej opravy.Akonáhle zmeny v geometrických podmienkach
presahujú určitú hranicu,treba zariadenia z prevádzky odsta-
viť a vykonať požadovanú rektifikáciu zariadení.

Z hľadiska plynulosti,životnosti a bezpečnosti prevádzky
reaktorov najzávažnejšie sú nerovnomerné zvislé zložky posunov
základov,ktoré spôsobujú náklon zvislej osi reaktora.Náklon
zvislej osi reaktora môže mať pre chod,životnosť a prevádzku
nežiadúce následky z hľadiska bezpečnosti prevádzky.Obdobne
nerovnomerné zvislé zložky posunov základov turbogenerátorov
(TG) 3Ú veľmi nepriaznivé pre plynulý a bezpečný chod zaria-
dení IG.Pri týchto zariadeniach sa žiada rovinnosť základov,
resp.základovéj dosky.Preto meraniu posunov treba venovať
zvýšenú pozornosť a starostlivosť.Meranie sadania napr.budo-
vy reaktorov je sledované ako jeden z ukazovateľov bezpeč -
nosti AE.

J.METÓDY MERANIA ZVISLÝCH POSUNOV A NÁKLONU

Meranie zvislých posunov základov a nosných konštrukcií ob-
jektov možno vykonať rôznymi metódami merania,medzi ktorými
významné miesto majú predovšetkým veľmi presná nivelácia (VPN),
ktorá patrí medzi základné metódy me rania. Z výsledkov VPIT
možno pri vhodne situovaných pozorovaných bodoch na objekte
určovať aj náklon objektu.Na určovanie náklonu reaktorov na
atómových elektrárnách V-1 a V-2 používam* aj automatizovanú
elektronickú hydrostatickú niveláciu a mechanické,resp.optické
pendanttre.

Doterajšia prax merania zvislých posunov na objektoch
KVB atmovej elektrárne V-1,ktorá je v prevádzke od r.1979
ukázala,že viacerí meracie zariadenia prs VPN,vybudované po-
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čas výstavby treba pre meranie počas prevádzky prebudovať,
resp.doplniť novými meracími zariadeniami a systémami,umož-
ňujúcimi veľmi presnú,ale hlavne nazávislú kontrolu správania
sa objektov,resp.technických zariadení počas prevádzky.Počas
výstavby sa veľa vybudovaných nivelačných zariadení (výško -
vých značiek) zničilo,poškodilo alebo sa na meranie počas pre-
vádzky nedá použiť z priestorových alebo prevádzkových dôvo-
dov.Preto v r.lS86 sa meracie zariadenia pre VPN dobudovali a
navrhli sa aj nové meracie systémy na sledovanie objektov re-
aktorov.Dlhodobo systematicky sa sledovalo sadanie základov
borového hospodárstva,strojovne,TG a chladiacich veží.

HVB elktrárne V-1 sa z hľadiska posunov sleduje v niekoľ-
kých úrovniach od +11,5 m do -14,1 o (obr.1).Projekt,vzhľadom

.±-•11.5

Obr.1 Priečny rez HVB s meracími sústavami pozorovaných bodov

na pomerne zložité geologické a základové podmienky (spraíe
a sprašové hliny),predpokladá napr.sadanie základov budovy
reaktorov 84,8 mm.Doterajšie výsledky merania Badania zákla-
dov borového hospodárstva na kóte -14,1 m - 68,8 mm svedčia
o tom,že teoretická hodnota sadania pravdepodobne nebude po-
čas životnosti elektrárne dosiahnutá.Prírastky sadania sú už
veľmi malé.Konsolidácia základovej pôdy už prebehla viac ako
80 Jt.
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4.CHARAKTERISTIKA PRÍSTROJOV PRE HYDROSTATICKO NIVELÁCIU A

PENDAMETRIU

Prístroje pre hydrostatickú niveláciu (HN) sú elektronické
a plne automatizované.Označené sú ako NIVELOMAT a boli kon -
štrukčne navrhnuté a vyrobené na Ústave merania a meracej tech-
niky (UMMT) SAV" v Bratislave.Používajú sa na nezávislú kontro-
lu relatívnych prevýšení pozorovaných bodov na objektoch reak-
torov na elektrární V-1 a V-2.Na objektoch sú situované tak,
aby sa získali informácie o náklone reaktorov v dvoch na seba

kolmých smeroch - v smere osi
x a y (obr.2).Hydrostatické
prístroje NIVELOMAT.1, osadené
na V-2 sú dvojbodové [1] a NI-
VELOMAT 2 štvorbodové,osadené
na elektrárni V-1.

Na elektrárni V-2 sú na
kontrolu náklonu reaktorov osa-
dené mechanické pendametre B e-
lektrickým dotykom závesu olov-
nice a na V-1 bezdotykové op -
tické pendametre a experimentál-
ne aj elektronické merače ozna-
čené ako VERTIMAT.

Hydrostatický snímač Štvor-
bodovej HN pozostáva z mernej
nádoby, v ktorej sa nachádza pev-
ná a pohyblivá ihla,ktoré sú. na-

• HYDROSTATICKÉ PRÍSTROJE
o VÝŠKOVÉ ZNAČKY

Obr.2 Osadenie HK a VPIT na
postamente reaktorov

pojené na ihlový obvod (10),ktorý indikuje signálom D dotyk
pohyblivej ihly s hladinou kvapaliny, ktorú tvorí nezmikčená
odplynená a chemicky upravená voda (obr. 3).

Pohyblivá ihla je poháňaná krokovým motorom(KM) .Smer po-
hybu je riadený signálom SHER POHYBU cez generátor kruhových
impulzov (OKI).Jednotlivé merné nádoby sú spojené spojovacími
a vzduchovými hadicami,ktoré zaručujú rovnaké tlakové pomery
v merných nádobách.

Merací hydrostatický systém NIVELOMA.TU 2 (obr. 4) posostá-
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va zo 4 snímačov S^.S^S^ a S^.Ich pohyblivé ihly sa pohybujú

synchrónne.Merací rozsah NIVSLOMATU 2 je 30 mm,presnosť mera-

nia prevýšenia ±0,01 mm.Riadiaca jednotka umožňuje jednorázo-

vé alebo opakované meranie prevýšení.

Optický pendameter tvorí zavesené kyvadlo,tvorené anti-

koróanjm drôtom priemeru 0,25 mm s bronzovým závažím ponoreným

v glyceríne.Má dva ďalekohľady s mikrometrom,umiestnené na ko-

vovej platní v dvoch na seba kolmých smeroch (v smere osi x a

y).Odchýlka závesu kyvadla sa zisťuje opticky odčítaním polo-

hy závesu na mikrometroch s presnosťou Í0,0L tam.Rozsah merania

výchylky je í 12,5 mnu

5.ZÁVER

Na základe doterajších výsledkov merania zvislých posunov

objektov HV3 elektrárne V-1 a V-2 možno konštatovať,že na sle-

dovaných objektoch HVB sa vo väčšine prípadov nedosiahli pro-

jektom predpokladane hodnoty posunov a v podstate sa nevyskytli

závažnejšie nedostatky v stabilite základov objektov.Hodnoty

sadania sú v hodnotách udávaných napr.ÔSN 73 1001 Základová

půda pod plošnými základy.

Volené a vybudované meracie systémy na objektoch HVB e-

lektrárne V-1 umožňujú získať vcelku spoľahlivé a ucelené in-

formácie o stabilite základov objektov a náklone reaktorov.

Výsledky merania posunov možno využiť nielen na posudzovanie

funkčnej spoľahlivosti základov a náklonu objektov reaktorov,

ale aj na diagnostické a prognostické účely«

Vzhľadom nato,že elektrárne V-1 a V-2 sú vybudované v

nepriaznivých geologických podmienkach,kde konsolidačný pro-

ces podložia má predpokladaný dlhodobý a zložitý priebeh je

potrebné pokračovať v systematických meraniach posunov vybra-

ných objektov HVB elektrární.

LITERATÚRA:

[1] OHDHIŠjíi. a kolttMetódy merania náklonu jadrových reak-
torov. Stavebnícky ôasopis,36,S.1,VEDA,Bratislava 1988
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POZNATKY Z MERANIA ZVISLÝCH POSUNOV OBJEKTOV JE V1

V JASLOVSKÍCH BOHuNICIACH

Ing.Steían Lukáč - Stavebná fakulta SVŠT,Bratislava
Ing.Ján Ježko - Stavebná fakulta SVST,Bratislava
Ing.Juraj Brna - SEP,Atomové elektrárne,k.p.J.Bohunice

1. H v o d

Jadrové elektráreň (JE) V1 typu W E R 440 v Jaslovských Bohu-
niciach bola uvedená do prevádzky r.1979.Počas jej výstavby
od r.1972 a následnej prevádzky sa na objektoch JE vykonáva-
jú merania zvislých posunov základov a vybraných nosných kon-
štrukcií objektov.V priebehu výstavby a prevádzky sa získalo
pomerne velké množstvo informácií o správaní sa základov ob-
jektov,ktoré majú široký význam pre hodnotenie bezpečnosti
prevádzky objektov JE a na prognostické účely.

2. V ý z n a m a r o z s a h m e r a n í

Pri objektoch JE V1 dochádza najčastejšie k sadaniu a k de-
formácii základov,ktoré prebiehajú časovo rôzne,t.j. podlá
druhu i vlastností základovej pôdy (konsolidácia a etlačitel-
nosť),priebehu vonkajších a vnútorných síl (dotvarovanie a
starnutie betónu,vplyv susedných objektov) a iných fyzikál-
nych faktorov prostredia (vlhkosť a teplota základovej pôdy,
kolísanie hladiny podzemnej vody,atS«).Nerovnomerné zvislé
posuny základov objektov spôsobujú obyčajne vážne poruchy v
stabilite konštrukcií objektu a môžu viesť k odstaveniu pre-
vádzky technologických zariadení (TZ) zabudovaných v objekte.

Znalosť druhu,miery a charakteristík deformácie konšt-
rukcie objektu je významná a dôležitá z hľadiska:
- bepečnostného a ekonomického (aby sa včas predišlo havá-

riám a aby sa prijali opatrenia na äalšie bezpečné plnenie
funkoie objektu),

- prognostického (aby sa na základe zistených,resp. meraných
posunov a ioh interpretácie predvídali deformačné zmeny),

- vedeckého (t.j.prehĺbenia teórie geomechaniky pri zaklada-
ní objektov).
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Na JE V1 v J«Bohuniciach sú predmetom merania zvislých posu-
nov predovšetkým základy objektov hlavného výrobného blol:u
(HVB),najmä: základy strojovne (S).budovy reaktorov (BR),bo-
rového hospodárstva (BH),turbogenerátorov (TG)tchladiacich
veží (CHV).ventilačného komína (VK) a základy äalších objek-
tov alebo budov,prípadne TZ,pri ktorých je vzhľadom na na-
priaznivé základové podmienlry predpokladané nerovnomerné sa-
danie.reap.v priebehu výstavby sa zistia vizuálne deformácie*

Z hľadiska životnosti a bezpečnosti prevádzky JE sú naj-
závažnejšie práve nerovnomerné zvislé zložky deformácií zák-
ladov BR a S,V našom príspevku doplníme referát Prof,0.1áichal-
čáka o niekoľko poznatkov z realizovaných meraní a výsledkov.

3. Z h o d n o t e n i e p o z n a t k o v z h ľ a -

d i s k a d l h o d o b ý c h m e r a n í

Meranie zvislých posunov v priebehu výstavby JE V1 realizoval
kolektív Katedry geodézie Stavebnej fakulty SVŠT Bratislava
od r.1972 a prevádzky od r*1979 [1] ,[2] .Napriek skutočnosti,
že vela pozorovaných bodov (PB) a niektoré vzťažné výškové
body (WB) boli v priebehu výstavby poškodené alebo zničené,
získali sme množstvo informácií o správaní sa predmetných ob-
jektov v danom priestore a čase.To nám umožnilo urobiť niek-
toré závery o veľkosti i charaktere posunov a ich porovnať
s teoretickými predpokladmi.

Z vplyvov uvedených v stati 2. za najzávažnejšie na ob-
jektoch JE pokladáme teplotné vplyvy,spôsobujúce pretváranie
nosných konštrukcií objektu.Presné meranie teploty na prí-
slušnej časti konštrukcie zostáva v našich podmienkach stále
veľkým problémom,Na predmetnej JE meriame okamžitú teplotu
na povrchu konštrukcie elektronickým kontaktným teplomerom
Gulton-Tastotherm 0-100.Nepodarilo sa nám zaistiť meranie
z hľadiska nerovnomerného teplotného vplyvu na konštrukcie
objektov.Ďalším problémom,resp.nepresnosťou sa javí tá sku-
točnosť, že všetky PB nemožno merať v jednom Basovom okamžiku*
Chyby tohoto druhu sa najviac prejavujú za prevádzky.Okrem
uvedených vplyvov na meranie posunov,napr* T6 alebo cirkulač-
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nýeh čerpadiel (ČÍ) za prevádzky pôsobia dynamické úSlnky
týchto zariadení,čím vznikajú otrasy základov.

Výsledky merania posunov základov objektov JE sme v prvom
období realizovali (vzťahovali) vzhladom k sústave WB.Heskôr
sme od tejto alternatívy upustili,vzhladom k nestabilitě VTB
a tým aj prenášaniu chýb do sústavy PB.Hásledné vyhodnotenia
(trvajúce doposiaľ) sme realizovali relatívne,vzhladom k jed-
nému vzťažnému bodu,o ktorom predpokladáme,že vykazuje len ma-
lé výikové zmeny .Tým aa zvýSila relatívna presnosť výsledkov
merania,čo nám umožňuje lepSie využiť výsledky na diagnostické
a prognostické hodnotenie posunov.

Hapriek mimoriadnej starostlivosti počas merania a dosa-
hovanej presnosti výsledkov meraní VPN, dochádza k určitému ne-
pravidelnému rozptylu jednotlivých etapových meraní.Prejavuja
sa to napríklad tým, í e grafický priebeh zvislých posunov PB,
ktorý vyjadruje výškové zmeny bodov v závislosti na čase,ne-
tvorí plynulú uhladenú krivku,ale je daný diskrétnym radom bo-
dov, ktoré sú okolo tejto krivky rozptýlené.Z uvedeného vyplýva,
že okrem meračských chýb tu existujú naviac príčiny,ktoré a6žu
mať svoj pôvod v nestálom pohybe zemskej kôry (lokalita JE 71
je v seizBlokej oblasti v blízkosti geologického zlomu) a 3al-
file príčiny vyplývajúce z teploty,priebehu konsolidácia podlo-
žia, so starnutia a dotvarovania betónu základov,etä.

V nasledujúcej časti uvedieme niektoré konkrétne výsled-
ky z merania posunov vybraných objektov JE V1 .Základy strojov-
ne na kóte -4»6m majú tvar základových pásov [i] .Grafický prie-
beh sadania (radu *A") znázorňuje obr.LZ grafu je zrejme",ře
konsolidácia základov je ukončená a prírastky sadania v budú-
com období sa predpokladajú v rozsahu 0,3 až 0,5ma sa rok*
Priebeh priťažovania základovej Škáry je určený len približne
na sáklade údajov v stavebnom denníku.Hodnoty sadania r.1986
[2]dosahujú v priemere 35»9 mm,čo zodpovedá asi 65J6 pravdepo-
dobných teoretických hodnÔt.Nakolko projektom nebol určený
pravdepodobný teoretický priebeh aadania na jednotlivé roky,
grafom aeraného sadania sme preložili regresnú krivku v tvare
p«a.tb s parametrami: 8*0,70944} b»0,48049i t»čas od cáklad-
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neho merania v dňoch; r-0,96890 je koeficient korelácie,Reg-
resná krivka len na začiatku výstavby vystihuje priebeh sada-
nia.Konsolidačný proces bude pokračovať ešte niekolko rokov.
Predpokladané prírastky sa budú neustále zmenšovať,8o vyplýva
aj z priebehu sadania za posledných päť rokov - obr.1.
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obr.1
Podobná tendencie sadania majú aj základy EH.

Na obr.2 je graficky vyjadrený teoretický a skutočný 5a-
sový priebeh zvislých posunov PB 18 na základoch TG [i]»[2].
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obr.2
Z grafu vyplýva takmer úplná shoda ttorstických a asranýeh
hodnôt od r«1977•Teoretická funkcia má tvar p-a.log(1+t),kde
a>10(33«Z priebehu zvislých posunov je zrejmé,že konsolidácia
základovej p8dy je v podstate ukoncená.Prírantky posunov budú
v nasledujácich rokooh velni nalá.

•s obr*3 sú znázornená defonáole hornej základovej dos-
ky a teohnológie TG 3 [i]prl skúiobnej prevádzke a teplote
konitrukoit +41 °C.
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obr,3
Zwi}1mm.TÍ vj*aladlqr poakytnja prlabth aadaala sákladov

CH7,ktorý Je rovnaký* pri vletk/ch kontrolovaných CHTJTa obr«4
je snásorneny* priabah aadania sikladov CHV 8.XV [i] , [2] •

Č A S M E R M M IKOKl
75 7» 7 7 7» 7 » » »1 K O M K a t C r M M

Predpokladané taoratioké hodnoty aadania ad 33BM.Z AotaraJ-
i íoh vialadkor aarania vypl^raria taoratloká hodnota aaaania
pravdapodobna nabodá doa1ahnutá«Sadanla JadnotUviah řB 00*
J« narovnoaarn^ a pofeytaja am od-2,3 do -3,7 aa.?o odTahWaaf
sákladov CHT pri prvá) odatávk* • vypnatani vody am f l sa*kla-
dov CHT sdvlhli v priaawva o <*699 aw.Iáaladntf Mraal* patvr-
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dzujú už postupnú konsolidáciu základov CKV.

4* Z á v e r

Doterajšie merania zvislých posunov a deformácií objektov J2
V1 v Jaalovských Bohuniciach ukazujú,že viaceré meracie za-
riadenia ( W B i PB),vybudované v priebehu výstavby na meranie
zvislých posunov objektov boíi v Salaom priebehu výstavby po-
škodené, zničené alebo z rôznych dôvodov neprístupné pre mera-
nie za prevádzky.Preto na meranie posunov predmetných objek-
tov počas prevádzky bolo potrebné tieto meracie zariadenia
prebudovať,resp* doplniť novými meracími zariadeniami,umožňu-
júcimi presnú ale hlavne nezávislú kontrolu správania sa ob-
jektov počas prevádzky*

Ha základe doterajších poznatkov o správaní sa objektov
HVB JE V1 sme zariadenia pre VPN na základoch BR navrhli a
vybudovali tak,aby sa získali Informácia o základoch objektov
v dvoch smeroch - v smere osi x a y .Meracie zariadenia, t. J,
čápové výškové značky sú vybudované na takých miestach,kde
možno dlhodobé a bez zábran vykonávať požadované merania po-
sunov •Okrem VPN sa na meranie posunov objektov JE V1 používa-
jú aj nové meracie systémy hydrostatickej nivelácie a penda-
metrov (výrobkov tflflíT SAV).

Prevádzka objektov JE V1 vyžaduje systematické dlhodobé
meranie posunov vybraných objektov .Vzhľadom na to,že konsoli-
dačný proces základov objsktov má predpokladaný dlhodobý a
zložitý priebeh,je potrebné s hladiska bezpečnosti objsktov
JE VI pokračovať v systematických meraniach posunov,prlčoa
uvažujeme nielen o rozšírení meracích systémov ale aj o zin-
tenzívnení, či skrátení časových intervalov medzi jednotlivý-
mi etapovými meraniami.

L i t e r a t ú r a

[ i ] 1OOTJU£XK,0.-LBKJK5,S.-DAVID,II.» Usnule deformácií sákla-
dov jadrovej elektrárne VI. Geodetický a kartografický
obzor, 29/71, 1983, 8 .4 , s.92-103.

[ 2 ] MICHAIÍÍK,O. a i . i Priebelné správy o výsledkoch usnula
zvislých posunov objsktov JB VI.Bratislava,Katedra ftodé-
s l s Stavebnej fakulty SVŠT 1973 - 1986.
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LIERALÍIE ZVI ŠLÍCH POSUKOV SIAVEB1TÍCH OBJEKTOV V AIÓMOVEJ

SLSKTRXHÍI V MOCHOVCIACH

I n g . Vladimír K a r b a n SEP-Atóniové e l e k t r á r n e Mochbvce
k . p . iúochovce

Projektové podklady na meranie posunov

Z praxe vieme, že na zákledoch stavebných objektov do-
chádza k zákonitému vývoju sadenia alebo deformácií vplyvom
zmien vnútorného a vonkajšieho zaťaženia základovej škáry.
Pokia1 sadenie alebo deformácie sú rovnomerné, zvyčajne tie-
to nie sú nebezpečné pre stabilitu objektu* Pre stavebný ob-
jekt je nebezpečné nerovnomerné sadenie, ktoré môže ohroziť
jeho stabilitu, prípadne môže byť ohrozená jeho bezpečnosť,
resp. funkčnosť. Šalej je známe, že niektoré základové pôdy
sa zatlačia ihneá, pri iných stlačenie trvá dlhší čas* 0 po-
trebe merania zvislých posunov stavebných objektov a zaria-
dení pojednáva CSU 73 0405 Měření posunu stavebních objektů.
Posuny a deformácie vybraných konštrukcií stavebných objek-
tov ma merajú nielen počas výstavby, ale aj počas prevádzky*
?odla Vyhl. 5/37 Zb* o dokumentácii stavieb, projektant musí
posúdiť dôležitosť objektu, geologické a iné pomery a na zá-
klade toho vypracovať opatrenia, ktoré umožnia bezpečné a eko-
nomicky najvýhodnejšie užívanie stavby a tieto musia byť pod-
lá potreby zakotvené vo vykonávacom projekte, prípadne v pre-
vádzkovom súbore stavby* V äalšej etape je povinnosťou inves-
tora, dodavatele, prevádzkovateľa, aby dodržali všetky geo-
metrické podmienky objektov, technických zariadení projekto-
vej a prevádzkovej dokumentácie.

V ČSSR ao správaním sa objektov hlavných výrobných blo-
kov (HVB) v procese výstavby nemáme doststok skúseností. Hie
sú skúsenosti ani so správaním sa energetických blokov elek-
trárni. Ma zakladanie objektov atómových elektrárni (A£) sa
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kladú nimoriedne podmienky hlavne z hľadiska seizmických
účinkov 8 zakladeni8. A£ v Slovenskej soc. republike (SSR),
ktoré sú v prevádzke alebo vo výstavbe, sú z dôvodov ochrany
poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ochrany životného prostre-
dia vybudovené v pomerne zložitých geologických a základových
podmienkach (na sprašách a sprašových hlinách a na horninách
sopečného pôvodu, relatívne mäkkých tufoch a tufitoch). Ató-
mová elektráreň v liochovciach je už tretia atómová elektráren
typu W S R 440 v ČSSR. Ka AE v Bohuniciach sa dokázala opod-
statnenosť merania zvislých posunov vybraných stavebných ob-
jektov. Pre AE v -íochovciach nebol v rámci projektu vypraco-
vaný a dodaný vykonávací projekt na meranie posunov staveb-
ných objektov a neobjavilo sa to ani v individuálnom progra-
me zabezpečenia akosti výstavby elektrárne.

Projektant riešil problematiku merania posunov trochu
neobvyklým spôsobom* Až tesne pred začatím výstavby 1. bloku
EMO vyvolal spoločné rokovanie za účasti EMO, IGH?, EG?,KDS,
SVŠT, kde oanáail, že podľa ČSK 73 04 05 je potrebná merať
zvislé posuny na vybraných stavebných objektoch EMO* Ďalej
sa konštatovalo, že meranie posunov objektov nie je uvedené
v objektovej sústave 2. stavby EI£0 a nie je zahrnuté sni
v doposiaľ spracovanej projektovej dokumentácii reaktorovne
a dvoch chladiacich veží. Domnievame sa, že tento spôsob rie-
šenia problému merania posunov je nevhodný e z hľadiska gene-
rálneho projektanta (G?) sa malo meranie posunov začleniť do
vykonávacieho projektu* Aby zástupcovia EMO riešenie celej
problematiky urýchlili, súhlesili s tým, že projekty na me-
ranie posunov objektov reaktorovne a chladiacich veží zadajú
GP ako semostatnú objednávku, súčasne však požadovali, aby
GP BO spracovaním äelších objektov EMO doplňoval vykonávacie
projekty aj o podklady na meranie posunov objektov. GF uve-
denú úlohu dôsledne nezabezpečil z dôvodov, že k danému ter-
mínu je spracovaný projekt len na úrovni úvodného projektu.
0 áalíích 6 mesiacov nás upozornil, že meranie posunov ob-
jektov 2. stavby je potrebné roziíriť na ď*eláie objekty
elektrárne* Zástupcovia EMO T snahe napomôcť rieiiť celý
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problém, pristúpili aj na tento návrh. Zdalo by 8a, že už bo-
li prekonené všetky prekážky, ktoré stáli v ceste pre vyho-
tovenie projektov, líapriek tomu problémy s vyhotovením pro-
jektov na meranie posunov vybraných objektov elektrárne trva-
li ďalej. Projekty merania posunov na jednotlivé objekty sa
postupne vypracovali vo forme technickej pomoci. Treba však
konštatovať, že sni dnes ešte nemáme vypracované kompletné
projekty na všetky objekty vytypované GP.

Čo sa týka umiestnenia pozorovaných bodov na objektoch,
treba konštatovať, že časť ich bola navrhnutých nevhodne. Mys-
lime si, že pri EMO, ktorá je podobného typu ako sú £30 ale-
bo EDU, sa málo využívali skúsenosti a poznatky z elektrárni
typu W Z R 440, ktoré sú už v prevádzke. Tým by sa předlilo
viacerým ťažkostiam a komplikáciám spojených s osádzením a me-
raním pozorovaných bodov. Takto nám vznikajú problémy s ply-
nulým zabezpečovaním merania posunov na stavebných objektoch.

Ešte niekolko poznámok k projektom na meranie zvislých
posunov vybraných stavebných objektov EMO. Xaždý projekt ob-
sahuje miesta na osadenie pozorovaných bodov, spôsob ich sta-
bilizácie, termíny merania, presnosť a metódu merania a pri-
pojenie na vzťažné body stabilizované hĺbkovou stabilizáciou
paženými vrtmi. Pri niektorých objektoch projekt určujt vybu-
dovanit pozorovaných bodov v niekoľkých úrovniach nad sebou,
čo umožňuje sledovať správanie sa základovej dosky a jedno-
tlivých úrovni objektu pri postupnom zaťažovaní od vybudova-
nia až po celkové zaťaženie. Body v základovej doske a v su-
teréne mali len dočasný charakter a slúžili len na získanie
prvých informácií o sadení základovej dosky. Ifeskôr boli na-
hradené novými výškovými značkami v stenách objektov.

Osobitný význ8Q majú z hľadiska merania zvislých posu-
nov nosné stolic* turbín a samotné turbínové zariadení*. Tu
»a vyžsduj* nepřetržit* merať základy turboatolict, stôl tur-
bostolic* a zariadení* turbíny, iítrania sa zabezpečuj* sle-
dovaní* predpísanej vysokej stability jednotlivých časti tur-
bíny a pridružených strojných zariadení.

Iný význam má neranl* HVB. Nepravidelné sedáni* základo-
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vej dosky, prípadne vznik trhlín môže spôsobiť náklon nádoby
reaktora, čo môže viesť k narušeniu funkčnosti jednotlivých,
zariadení a v konečnom dôsledku aj ku deštrukcii objektu.

Meranie sadania budovy pomocných aktívnych prevádzok má
veľký význam v náväznosti na KVB. Umožňuje sledovať vplyv se-
dania na zariadenia spájajúce obidvs objekty.

Informácia o priebehu sadania objektu má aj vedľajší
význam. Napr. v súčasnej dobe nám umožnilo zaujať jasné sta-
novisko v spore o tom, či odieranie koľají mostových žeriavov
je spôsobené nevyhovujúcim vybudovaním žeriavových dráh
a montážou žeriavov, alebo či je tento stav zavinený sadením
základov žeriavovej dráhy. Potvrdilo sa, že tento stav nebol
spôsobený sadením základov sledovaného objektu.

Realizácia meraní vybraných stavebných objektov

Meranie posunov zabezpečujeme zmluvne s Katedrou Geodé-
zie Stav bnsj fekulty SV3T. Každý objekt sa meria 2x ročne po
určitých Mapách výstavby. Okrem spomínaných objektov sa me-
renie zvi 1ých posunov vykonáva ej ne pozdĺžnych a priečnych
etažérkach, na chladiacich vežiach a na bazénoch. Meranie sa
vykonáva nivelačnýn prístrojom Hi 007 metódou presnej nivelá-
cie za velmi obtiažnych podmienok spôsobených stavebnou čin*
nosťou a hustotou technologických zariadení* Oaadenle bodov
zabezpečuje dodávate! stavebných prác fíydrostav Bratislava
a zodpovedá za ich stav až do odovzdania stavby prevádzkova-
teľovi.

Značné problémy sú so samotným osadzovaním meračských
výškových značiek. Dodávateľ ich osadzuje s velkým oneskore-
ním e nie vždy v požadovanej kvalite* U realizátorov prevládt
názor, že keby lilo o dôležitý problém, > pojaom merania po-
sunov by sa museli stretnúť už vo vykonávacích projektoch
a nie ež v technickej pomoci. Odstraňovanie niektorých nadoa-
tetkov týkajúcich sa stabilizácia pozorovaných bodov na ob-
jektoch cestou technického dozora investora sme viackrát aár-
ne požadovali. K odstráneniu nedostatkov aa pristúpilo aí po
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niekoľkonásobnom prejednávaní našej sťažnosti na vedení stav-
by. Problémy vznikli aj s navrhnutou stabilizáciou pozorova-
ných bodov. V niektorých prípadoch projekt predpisoval značky,
ktoré sa nedali nikde zabezpečiť. Situáciu značiek sme rieši-
li pomocou ložiskových guličiek priemeru 20-25 mm, ktoré sa
navárajú na hrubé roxory alebo rúrky, podlá toho, 5i ide o
klincové alebo capové značky.

Všetky projekty riešia meranie zvislých posunov len do
ukončenia výstavby. K otázke meranie jednotlivých objektov
počas prevádzky sa projektant vyjadrí na základe výsledkov
z predchádzajúcich meraní až pred spustením elektrárne do
prevádzky.

Vyhodnotenie výsledkov meraní

Výsledky merenia získané od SVŠT pravidelne zasielame
generálnemu projektantovi, ktorý raz ročne vykonáva vyhodno-
tenie týchto výsledkov* Pri všetkých objektoch boli doteraz
namerané hodnoty posunov v rámci predpokladaných hodnôt* Tie
sú pri väčšine objektov 25 mm a viac a namerané posuny sú za-
tiaľ do 5 mm. Hezvyčajný prípad nastal len u jednej z chla-
diacich veží. kde na niektorých bodoch došlo ku zdvihnutiu
až o 35 nm a pri iných k poklesu o 15 nm. Projekt uvažuj* so
sedáním 50 mm. Namerané hodnoty dali podnet k bohatej disku-
sii o tom. či ide o zle navrhnuté body, alebo či merané hod-
noty vyjadrujú skutočný pohyb základovej dosky chladiacej vt-
že. Verme, že túto hádanku pomôže rozlúštiť rozhodnutie pro-
jektanta, osadiť na tejto veži ešte äalšie pozorované body
na nosných podperách veže*

Ha záver by som chcel pripomenúť, že ak chceme, aby at-
ranic zvislých posunov malo svoje opodstatnenie a význam, mu-
síme pre jeho úspešnú realizáciu vytvárať aj náležité pod-
mienky* Treba si uvedomiť, že samotná realizácia je vždy vo
veľkej aiere závislá už od jej projektovej prípravy a pro-
jektovej dokumentácie a preto je treba venovať jtj zvýitnú
pozornosť*
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NĚKTERÉ POZíľATKY Z DLOUHODOBÉHO SLEDOVANÍ
POSUNŮ OBJEKT& JADERNÉ ELEKTRÄBNY.

Doc.Ing.Jiří P a z o u r e k CSc.-Ing. Zdeněk F i š e r ,
VUT FAST Brno - Ing. Pavel R o u s , ČSZ Pardubice.

1. K problematice měření deformací turbosoustroji.
Realizace náročného programu výstavby jaderné elektrárny vy-
žaduje mimo jiné i zabezpečení geodetické kontroly stabili-
ty budovaných a dokončených objektů uvedených do provozu.
Soustavná kontrolní měření svislých posunů nepřispívají pří-
mo k výrobě a nevytvářejí nové hodnoty,ale pomáhají je zach-
raňovat.Jejich výsledky představují cenné informace o sta-
tické a provozní funkci sledovaných konstrukcí a mohou včas
signalizovat nepřípustné změny stavu.V Jaderné elektrárně
Dukovany zavedli pracovníci VUT FAST Brno ke sledování vývo-
je deformací rotační osy turbosou3trojí dvě nezávislé meto-
dy a to velmi přesnou geometrickou(^GN)a hydrostatickou nive-
laci(HN),používanou duplicitně na týchž bodech.Rozdíl dvou
stavů,zjištěný různými metodami,pokud vychází přibližně shod-
ně a pokud je statisticky významný,nůže být považován za sku-
tečný mikroposun a ne pouze za náhodné,jednostranné seskupe-
ní nevyhnutelných chyb měření.

Kvalita výsledků HN je jak známo,výrazně ovlivněna výš-
kou sloupce kapaliny(vody)při současné teplotní změně sloup-
ce, k níž může za vysokých teplot dojít v době přemisiování
přístrojů do druhé polohy.Ze zkušeností vyplývá,že zmíněná
teplotní změna obvykle nepřesáhne 0,5°C v dobi odstávky,za
provozu bývá 0,5 - 2,7°C.Z údajů elektronických teplotních
indikátorů byla u vysokotlaku zjištěna teplota 47°C a u gene-
rátoru až 55,5°C. K omezení výšky sloupe* byly proto serio-
vé přístroje typu Freiberger-Prflzisionsmechanik vybaveny no-
vými náatríkami zabudovanými vodorovní.Spojovací hadic* a*
připojí a boku « při jejím vhodném umístěni na magnátech mů-
že být účinná výška sloupe* kapaliny snížena až na 5 cm.
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2.Vliv prostředí na výsledky hydrostatické nivelace.
Pro jednotlivá turbosoustrojí TG11,TG 12 atd.se počítají
empirické střední chyby měřeného převýšení h a to z odchy-
lek j5 při měření v obou polohách a výškových uzávěrů y.Pro
každý objekt se v příslušné etapě vypočte průměrná hodnota

y -—— . Střední chyba získaná z rozdílů p se vypočte

Střední chyba získaná z výškových uzávěrů <f se počítá:

3"
Ve vzorcích značí n... počet měřených převýSení,^...počet
výäkových uzávěrů, i... pořadové Číslo rozdílup nebo uzá-
věru y , j.... pořadové číslo objektu.

Vliv různého mikroklimatu lze pro každý objekt odhad-
nout výpočtem středního kvadratického rozdílu:

H
j

TG 11

TG 12

TG 31
TG 32

>})

0,03
0,02
0,09
0 "

•V)
0,04
0,04
0,15
0,05

0,03
0,03
0,12
0,03

Tab. 1. Střední chyby m Iv mm).
3.Několik poznéMk k siřeni geometrickou nivelaci.

Duplicitní zaaiřeni kritických bodů aetodou hydrostatické
i geoaetrické nivelace a zanireni geoaetrickou nivelaci těch

značek( které nelze zaméfovmt dostupnou hydrostatickou sou-
pravou, vede ke spolehlivému posouzeni eventuelních deforas-
ci. MěPeni gsoaetrickou nivelscl je aoZno na turbosoustroj ich
vykonévet pouze za použiti buď upravených 5i specielně zho-
tovených aěřických poaůcek. Mezi tyto poaúcky vyrobené v
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mechanické dílně katedry geodézie VUT FAST Brno patří zejména
zkrácený stativ se zasouváteInými nohami, magnetické nive-
lační patka, metrová nivelačni lať s invarovou stupnicí, a
hlavně krátká závěsná laika s invarovou stupnicí.Tato latka
má roz3ah stupnice 25 cm při celkové délce 35 ca. Laika je
konstruována tak, aby aohla být volně zavěšena na čepové zna-
čky a nebo aby mohla být na ně také postavena. Za tím ucelen
má zabroušenou patku na spodním konci latě a druhou závis-
nou patku na hornin konci. Pomocí této laiky je tedy možno
zajistit návaznost bodů měřených hydrostatickou nivelací s
ostatniai měřenými body.

Rozdíly jednotlivých převýšení naměřených dvěma meto-
da* i v naprosté většině případů nepřevyšují hodnotu 0,1 ••.
Je si však nutno uvědomit, že měření hydrostatickou a geo-
metrickou nivelací neprobíhá současně, měřené převýšení ne-
jsou určována vždy za stejných vnějších a vnitřních podmí-
nek jednotlivých turbosoustrojí.

Měřeni dvěaa nezávislými metodami se osvědčilo. Přispí-
vá značnou měrou ke zkvalitňováni a věrohodnosti dosažených
výsledků.Případná měřická chyba vyvážená podobnou proti chy-
bou za použiti pouze jedné z metod nuže vést k nesprávným
závěrům o stabilitě sledovaných kontrolních bodů turbosou*
stroj i.

Oaliím důležitý* poznatkem je nevyhnutelnost spolupráce
projektantů a výkonných geodetů již při zpracováni návrhu
stabilizace a rozmístěni kontrolních nivelačních bodů.Tato
spolupráce by jistě zajistila zlepšení podmínek k výkonu
měřeni a tím i k dosaženi požadované přesností.Ode zejména

o umístěni nivelačnich značek s ohledem na zvažovanou mož-
nost opakovaného postaveni měřických přístrojů a nivelač-
ních lati a s ohle- .• na možnosti vzájemného ověřování mě-
řených převýšeni geometrickou a hydrostatickou nivelací,

Současný světový trend vlak spíje k automatickému mě-
řeni • vyhodnocováni posunů. Vyvinuté a již používané sy-
stémy představuji značný kvalitativní skok zejména v oblas-
ti dosažené přesnosti, vt zvýisné operativnosti měření a
v úspoře anohdy velmi obtížné lidské práce.
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4. Stanovení průhybové křivky turbogenerátoru využitím
geodetického měření.
Před zahájením provozu musí osy všech rotorů prohnutých
vlastní tíhou ležet ve společné svislé rovině a kromě toho
tvořit v této rovině plynulou křivku, tzv. teoretickou prů-
hybovku. Příruby spojek tvořících konce hřídelů osou při
splnění této podmínky rovnoběžné a souosé. Přesné středění
rotorů a kontrola jejich polohy se provádí měřením axiál-
ních a radiálních rozměrů setinovými indikátory. Toto mě-
ření lze uskutečnit jen po demontování krytů ložiskových
stojanů, měří se obvykle v době generální opravy (GO).
Z údajů naměřených indikačními hodinkami a z rozměrů roto-
rů lze vypočítat skutečný tvar průhybovky, který se může
lišit v rámci montážních tolerancí. 7 období provozu mezi
dvěma po sobě následujícími GO (období obvykle dlouhé 3-5
let) lze tvar průhybovky bez demontáže příslušných krytů
určit jedině na základě geodetického měření. Proto součas-
ně se strojním měřením indikátory před najetím turbiny je
nutná uskutečnit výchozí (nulté) měření pozorovaných bodů
umístěných poblíž dělící roviny na turbosoustrojí. Sněny
polohy rotorů ve vertikálním směru mají totiž největší vliv
na běh turbogenerátoru, na zatížení ložisek, na velikost
amplitudy kmitání atd. Následující etapy nivelačních měření
(obvykle v půlročních intervalech) nám umožní stanovit výš-
kové posuny pozorovaných bodů a tyto posuny jsou, po jejich
transformaci z pozic měření do os ložisek, spolu s rozměry
rotorů a s rozměry výchozí průhybové křivky vstupem pro
výpočet průhybové křivky k datu kontrolního měření.

Výrobcem turbin jsou stanoveny limity změn vyrovnání:
a) Zněna průhybu jednotlivých spojkových polí oproti spoj-

nici vnějších ložisek příslušného spojkového pole např.
u 200 KW turbosoustrojí nemá být větší než 1 mm.

b) Změna posunu os rotace ve spojkových polí nemá překročit
u bloku 200 MW 0,25 mm.

Za výsledný limit se pak pokládá součet obou hodnot, tedy
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1,25 mm. Mezní chyba geodetického měření by neměla pře-
sáhnout hodnotu 10% výše stanoveného limitu. V tomto pří-
padě mezní chyba vychází - 0,125 mm. K datu kontrolního
měření počítáme stupeň čerpání stanovených limitů, jež je
rozhodující pro dobu mezi výchozím vyrovnáním a GO sou-
strojí. Při GO je osa rotace opět vyrovnána do výchozí po-
lohy blízké teoretické.

5. Měření deformací turbosoustrojí za provozu.

V geodetickém středisku Českých energetických závodů se
nám daří měřit výškovou polohu pozorovaných bodů na sou-
strojí i za ustáleného provozu nivelačním přístrojem Wild
N3. Dosahované hodnoty střední chyby jednoho měření jsou
v průměru 0,04 mm při měření za provozu a 0,03 mm při mě-
ření mimo provoz. Přesnost nivelaSního měření, při kterém
postupně měříme na pozorovaných bodech, je ohrožena dochá-
zí-li v době měření k provozním změnám. Na 500 MW soustro-
jí elektrárny v HDR byly pokusně ložiskové stojany osazeny
válci hydrostatické nivelace, tyto byly propojeny hadicemi
navzájem a se zásobní nádrží. To umožnilo odečítat výšky
hladin v jednotlivých válcích současně a tak získat kvalit-
ní výškové měření i během provozu. Důsledkem přechodu z
částečného na plný provoz byly naměřeny výškové změny mezi
pozorovanými body od 0,06 do 0,15 mm během cca 30 minut.
Při změně tlaku v kondenzátoru z 93 kPa na 85kPa se zvedla
ložiska nízkého tlaku o 0,2 až 0,3 mm. Po opětném nastavení
jmenovitého tlaku na 93 kPa se pozorované body vrátily do
původní polohy.

Z výše uvedeného plyne, že postupné nivelace nelze
s úspěchem užít při proměnlivých provozních podmínkách.
Obzvláště to pak platí pro měření při spouštění, zatěžová-
ní a odstavování soustrojí. V praxi tak vzniká potřeba
automatického kontinuálního měření.

C-
. a,


