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Předmluva

V letošním roce tomu bude 30. let, co dnešní statni
podnik Škoda koncern Plzeň začal celostátně koordinovat ty
vědecko-výzkumné, vývojové a osvojovací práce v jaderném
strojírenství,
na nichž se finančně zúčastňoval státní
rozpočet. V období 7. a 8. pětiletky byly tyto práce
soustředěny v úkolu státního plánu RVT AO1 - 117 -811 "Jaderně energetická zařízeni s lehkovodnimi reaktory 1000
MW", který vývojově především zajistuje dodávky technologického zařízení pro 1. blok jaderné elektrárny Temelín,
který má jit do zkušebního provozu koncem roku 1992.
Koordinační pracoviště zachovalo již v minulosti dobře
osvědčenou
praxi
a v zájmu co nejefektivnější výměny
poznatku i zkušenosti mezi jednotlivin-.! řešiteli a dodavateli pořádá i v 8. pětiletce celostátnini konferenci o
výsledcích řešení daného úkolu státního plánu RVT. Tento
dvousvazkový sborník zahrnuje přihlášené nebo koordinačním
pracovištěm
vyžádané
referáty,
které sice nepokrývají
veškerou řešenou problematiku, ale dost dobře ji reprezentuji.
Koordinační pracoviště přitom děkuje závodní pobočce ČS
VTS závodu Energetické strojírenství k. p. Škoda Plzeň,
která zařazením konference do programu svých akci umožnila
její přípravu a uspořádáni.

V Plzni 24. února 1989

ing. Václav Šaroch
vedoucí RVT/KP
k. p. Škoda Plzeň

I n g . J i ř í Babula,CSc
Energoprejekt Praha,17005 Praha 7. f Bubenská č . l
JEDNOTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO DIAGNOSTIKU JADERNÍCH ZAŘÍZENÍ
Anotace
Úkolem příspěvku je shrnutí koncepčních zásad a dílčích
výsledků modelování vybraných informačních funkcí automatizovaného diagnostického systému(ADS) pro Jaderné elektrárny s
lehkovodními reaktory.Je stručně popsána architektura ADS,
požadavky na strukturu a provoz datových základen diagnostických
stanic bloku,jakož i centrální diagnostické stanice JE.Pro
modelování komunikačních vlastnosti ADS byl zvolen aparát
Petriho sítí a pro testování provozuschopnosti lokálních počítačových sítí byly ověřeny dva různé diagnostické algoritmy.
V závěru je doporučen další program výzkumně-vývojových prací.
1. Výchozí uda.je
Narůstající požadavky na^počet a kvalitu diagnostických
operací souvisejících se zjištováním stavu technických zařízení
a komponent,které mají rozhodující vliv na jadernou bezpečnost
bloků a jaderné elektrárny jako celku,jakož i požadavky na
vysokou provozní pohotovost,vyž,adují postupně automatizovat
veškeré diagnostické funkce a účelně je apo^it^a funkcemi řízení
a údržby.Mezi požadavky kladené na ADS patří především :
- otevřenost,to jest schopnost absorbovat požadavky na kvantl* .
tativní a kvalitativní(strukturní^zrněny v systému
řízení a toku informací na všech urovrxch organizace provozu bloků a JE
- invariantnost zásad řešení ke změnám v technickém a programovém vybavení ADS z pohledu uživatele
- standardní chováni ADS vůči uživatelům(techn.aubsystémŮB)
- efektivní využívání .datových struktur ADS pro účely ASŘ-TP,
potřeby údržby a protihavarijních opatření. .
Předběžný návrh,který vyhovuje těmto požadavkům byl navržen
autorem na předchozí konferenci v říjnu 1984 \ Plzni.Pokračování studijních prací vyústilo v roce 1987 v úkolu KSR/EGP č.
V/5/87- Návrh koncepce diagnostiky JE s bloky TVER 1000 MW^
ve kterém byla ověřena vybraná problematika návrhu modelovánímviz lit./I/.Rostoucí význam diagnostiky p r o J E j e vyjádřen se
strany SSSR též v Technickém zalá."í k tématu KP-VTP 3.1.2.6 z
prosince 1987.
Hlavní pozornost při návrhu ADS byla věnována problémům
- vlastní diagnostikovatelnosti ADS a spolehlivosti navrhovaných
technických a programových prostředků,
- možnostem snížení dosavadní úrovně zálohování technologických
a řídicích systémů bloku použitím technických a
programových prostředků průbě žjié diagnostiky
schopných řešit diagnostické úlohy v'reálnem čase.
Je zřejmé,a z různých doporučení HAAE a zahránicmcn odporných
prací vyplývá,že opatření ke zvyšování jaderné bezpečnosti bloků
by měly směřovat k návrhu inherentní bezpečného reaktoru a
zajištění jeho ^pclehlivbho odstav.IÍ pí i abnormálních režimech
provozu.Za tím ucelen se jeví jako rozho lující,aby operátor

-. ;aál trvule k iľnpozici věrohodné informace o jeho souónanf i ntavu a dálši:n jeho rnožné.r. vývoji v čase,B využitím
"eškeré minulo provozní informace z jednotlivých režimů provozu.
.?i.,Návrh architektury d '.stribuovaného APS
Wavrhovan-é řemení 1-. DS vychází z koncepce stavebnicových
metod návrhu a realizace,které jsou založeny na unifikaci,
typizaci a standardizaci diagnostických metod,prostředků c
postupů(alcoritraů)implementovaných na invariantní distribuované struktuře pro určiti třídy informačních aplikací,kterou
je mošno naplnit potřebnvi.ii aplikačními programy a daty až při
konkr-t;iím uvádění příslušného subsystému ADS do provozu.
Syst-ír.-.ová specifikace ta>ov>5 informační struktury slouží jako
společné technick '• zadání řeš i tělům jednotlivých subsystémů,
čímž je zajištěno relativně nezávislé řešení řešiteli dílčích
ú k ů
Me:'.i výhody rriO-iulární struktury výstavby ADS patří především :
- kompatibilita použitých technických a programových prostředků
a možnost iepší kontroly integrity datových struktur při
jejich využívání a aktualizaci,
- volitelná úroveň poruchové odolnosti,spolehlivosti a diagnostikovatelností "rnoďolu v závislosti na "s:;ec? fikaci požadavků
uživatelů(subsyatétnů) a režimů provosu 'Lieku a ADS,
- :nožnost prg^e v reálnéin čaae a dialogcvém(interaktivním)
styku "človek - počítač",
- možnost vytváření rozsáhlých datových základen ADS a jejich
implementace databankovyrni systémy,
- počítačová podoora řešitelům subsystémů na bázi systémového
programového vybavení
3. Funkce automatizovaného diagnostického systému
Distribuovaný ADS představuje ve svém souhrnu aktivity
lid_ a, strojů(počítačů),kteří spolupracují při řešení diagnostických úloh v různých organizačních,funkčních a časových záv^sloa *•
tech.Při strukturování návrhu ADS je zapotřebí řešit řadu úloh,
mezi které patří především
- identifikace a zobrazení subsystémů ..APS v jeho jednotné„datové
základně,údajové základné bloku (ASR - TP) a celé JE(ASR -VP)
- vytvoření modelů 3ubsystémůtvy:nezení objektů diagnostiky v
jejich struktuře,vytvořeni soustavy Jednotného značení a evidence komponent a funkčních uzlů,vytvoření resp.výběr jazyka
pro popis diagnostických funkcí......
- vytvoření úplného(cílového) souboru subsystémů ADS,to jest
stanoveni" hranic budovaného ADS.
Dále sem patří :
~ úlohy o cestách v systému(informační toky,zpětné vazby..)
- úlohy tvorby unifikovaných rozhraní (dekompozice)
- úlohy zabezpečení proti poruchám(volba úrovně spolehlivosti)

- úlohy simulace (emulace)ionkoí subsystémů ADS v různých
režimech provozu,resp. abnormálních provozních situacích,
- úlohy sběru.ukládání a správy dat v distribuovaných, databázích,vcetne volby způsobu zálohování důležitých dat
- úlohy komunikace mezi diagnostickými procesy subsystémů
v problémy synchronizace)
- úlohy horizontálního a vertikálního apo.iování diagnostických
funkcí(agregacej
- úlohy monitorování a řízení diagnostických operací a procesů
v distribuovaném prostředí
- úlohy průběžné aktualizace distribuovaných databází ADS
a přidělování přístupových oprávnění pro tyto činnosti
- úlohy komunikace ADS-ASŘ-TP bloku - ASít-VP JE -ASDŽ ES
- úlohy dalšího rozvo.je ADS a jeho subsystémů
Dále je nutno řešit řadu úloh,které vyžaduje architektura ADS
od databank subsystémů.Zde se jedná především o vhodné formy
representace diagnostických dat a forma zpracování diagnostických signálů v reálném čase,zajištění požadovaných dob odezvy,
zabezpečení spolehlivé.průchodnosti dat počítačovými sítěmi
vysokými,přenosovými rychlostmi,....
r
Základním problémem návrhu se jeví jednoznačná a upíná formulace požadavků na datové základny subsystémů ADS a metainformacní systém hlavní diagnostické stanice bloku.
4. Struktura automatizovaného diagnostického systému
,navrhovaná struktura ADS je patrná z obr.č.l.Základem
dvouúrovňové architektury ADS je blokový,distribuovaný
informační systém,reprezentovaný blokovou počítačovou sítí
Y, jejíž jednotlivých uzlech jsou umístěny specializované,
účelově orientované lokální diagnostické stanice.Blokové
úrovni je nadřazena celoelektrárenská uroven s vlastní počítačovou sítí.Počítačové sítě jsou typu ETHERNET s provozem
CSMA/CD,popř. s jinými vhodnými komunikačními protokoly.
Hlavní diagnostická stanice je typu SM 52/12.Jako lokální
diagnostické stanice jsou uvažovány multiprocesorové jednotky
založené na koncepci Intel iAPX-432,resp.její varianty RVHP.

Datové základny se předpokládají realizovat jako relační
databanky. J;.-;)ÍCŮ návrh bude realizován podpůrnými prostředky
dodavatelů výpočetní techniky.Datová základna centrální diagnostické stanice situované do gentrální dozorny JE bude navržena
až po vyjasnění koncepce ASE-VP.
6. Režimy provozu
AD3 pracuje VIJ dvou zJkladr;ich reaiiioch provozu a to :
-

noririŕíl nírľ. v*. , irmi •irnvozu,
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- Počítačové aítě ADS jaderné elektrárny

Normální provozní režim
V tor.ito režimu pracují LDS,HDS a CDS s vlastními
programy vyhodnocování diagnostických signálů a informací
a předávají jejich výstupy ve sjednaném pořadí do hlavní
dozorny bloku nebo do centrální dozorny JE.Současně v obráceném směru registrují HDS
- údaje o technicKoekonomických ukazatelích výroby bloku
údaje o radiační situaci v okolí JE
- další doplňující údaje
Diagnostický režim
V tomto režimu je provéľcván poruchový stav jednotlivých subsystémů ADS v obou jeho úrovních.Tento režim je
volán operačním systémem počítačového systému HDS reap.CDS
a to bud v pravidelných intervalech,nebo na základě požadavků oparátora HDS,resp.CDS a to vždy jako přerušení chodu
normálního provozního režimu.Pro diagnostický režim je použito
speciálních diagnostických programů,které jsou součástí
návrhu grogramováho vybavení^ADS.V závislosti na zjištěném
stavu príslušné počítačové sítě lze normální provozní režim
dále členit na dílčí normální provozní režimy a havarijní
rožira ve kterém dochází k rozpadu ADS.
7. Výsledky provedených experimentálních prací
Výsledky jsou podrobněji uvedeny v lit.1.Pro účely
modelování chování spolupráce dvou databází(LDS) byly
popsány možné provozní situacemetodou JPetriho^sítí a
zjištovány podmínky zablokování počítačové sitě.Program
napsaný v jazyku PASCAL byl odladěn na počítači SM-4/20.
Pro účely diagnostického režimu byly ověřeny dva
diagnostické algoritmy - PMC/lit.2/ a BGM /lit.3/.Uvedenými algoritmy lze otestovat^lOí20 až 50 uzlů počítačové
sítě s časem lokalizace porušených jednotek(uzlů) do 45 s.
V obou případech se jedná zatím o vymezení rámcových
možností systému.
8.

Doporučení pro další vývo.1
Informace ze zahraničních zdrojů ukazují na perspektivnost zvolené koncepce ADS.Z těchto důvodu by bylo vhodné
začlenit tuto problematiku do některého z existujících resp.
připravovaných úkolů rozvoje vědy a techniky.
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VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ VÍZKIMNĚ - VfVOJOVÍCH PRAC£ v 03LAS
AUTOMATOVÝCH METOD SVAHOVÁNÍ A NAVAZOVÁNÍ PR1 "ŤROBE
I. KOMPLETU TLAKOVÉ NÁDOBY A VÍKA REAKTORU VVER 1000

Anotace
V příspěvku jsou uvedeny nejzávažnější výskumně-vývojové úkoly v oblasti automatových metod svařování a navařování,využití jejich výsledků při řešená technologické
koncepce a výrobě tlakové nádoby jaderného reaktoru VVER
1000, ekonomický přínoa a vyvinuté automatizační prvky,
hubice a jednoúčelová zařízení.
1, Úvod
Problematika výzkumně vývojových prací pro svařování
a navařování komponent tlakové nádoby lehkovodního reaktoru VVER 1000 byla vázána na některé nové .jspekty, které
sebou přinesla jednak směna základního mt ^eriálu a dále
skutečnost, že v k. p. Škoda byla vytvářena koncepce výroby, odlišná od sovětské. Pro zajištění pevnostní hladiny
základního materiálu a obvodových svarů a odolnosti návarů proti mezikrystalické korozi, bylo nutné značně omezit
rozsah tepelného zpracování. Svařování, jako jedna z nejdůležitějších technologií při výrobě jaderných zařízení
muselo tyto skutečnosti respektovat a výzkumně-vývojové
práce orientovat na jejich splnění. Také neustálé zvyšování požadavků na kvalitu jaderných zařízení způsobily zvýšení počtu kontrolních operací a s tím i zavádění účinnějších kontrolních metod. Proto i současný trend vývoje svařování a navařování komponent jaderných zařízení byl zamiren na zproduktivnění svářečských prací, zejména, pak na
zvyšování kvality svarových spojů odstraňováním subjektivních činitelů především zvyšování podílu automatizace a
mechanizace svařovacích procesů.
2. Výzkumně-vývo.iové práce a .jejich realizace ve výrobě
Jedním z nejdůležitějších výzkumně-vývojových úkolů
bylo zvládnutí svařování do úzké mezery. Experimentální
práce byly prováděny jednak na deskách a dále na kroužcích
o rozměrech aktivního dílu. Úspěšný vývoj technologie úzkomezerového svařování a její zavedení do aktivní výroby
bylo stěžejní podmínkou pro zahájení výroby tlakových nádob reaktorů VVER 1000. Svařování velkých tlouštěk automatem pod tavidlem má své specifické vlastnosti. Je co
především skupina otázek technologie svařování, řešící
vhodnou skladbu housenek, svařovacích parametrů, přídavných svařovacích materiálů a pod. Jejich komplexní vyřešení zajištuje vytvoření svarového spoje bez defektů 8
s požadc rnými mechanickými vlastnostmi, Druhá skupina
otázek řeší svařovací a ohřevové zařízení. Vlastní svařovací zařízení musí být vybavena některými funkcemi zejiä-

tujícími zdárné provedení svaru. Je to především přesné
vedení svařovací hubice, kvalitní rovnání drátu, Jednoduchá
a spolehlivá svařovací hubice s elektricky izolovaným povrchem, vysoká spolehlivost zařízení. Poslední skupina otázek se zabývá opravou vad vzniklých v průběhu svařování,
zabrušování začátků a konců housenek. Vyřešení všech těchto požadavků bylo programem výzkumně-vývojového úkolu a jeho komplexním zvládnutím byly vytvořeny předpoklady pro
zvládmití výroby tlakové nádoby reaktoru VTER 1OOO.
Základní materiál tlakové nádoby je nízkolegovaná
chrom-nikl-molybden-vanadová ocel s vyšší mezí kluzu, ale
s větší náchylností k tvoření trhlin za horka, studených
i žíhacích, velmi citlivá ns tenzotermické ovlivnění od
svařovacího cyklu. Náročnost volby optimální^technologie
je umocněna velkou tloušťkou, vysokou tuhostí konstrukce
a přísnými požadavky kladenými ns svarové spoje z nlediska
užitných vlastností a provozních podmínek. Zavedení technologie úzkomezerového svěřování pod tavidlem přinesla také
efekt ve zvýšení pevnostní hladiny svarových spojů.
Součástí vývojových grací bylo^i prověření a zdokonalení stávajících precovišt. Zavedení technologie svěřování
do úzké mezery si vynutilo dovybavení svařovacího pracoviště autometizačními prvky pro zajištění vysojcé spolehlivosti
a tím zdárné provedení svaru. Bylo nutné vyvinout a do výroby zavést speciální svařovací hubici pro úzký úkos. Pro
její přesné polohování v úkosu bylo ve spolupráci s VTÍED
vyvinuto rotační, mechanlcko-elektrické stranové čidlo,
které spolu s výškovými čidlem udržuje svařovací hubici
v požadované poloze s přesností - 0,5 mm. Vzhledem k tomu,
že svařování nízkolegovaných reaktorových ocelí vyžaduje
předehřev a souběžný nahřev, byly řešeny i speciální induktory s nosiči.
Dosažené výsledky experimentálních prací byly ve všech
směrech pozitivní a dovolily zavést tuto technologii do
aktivní výroby. Bylo možno realizovat navrženou koncepci
výroby t. j. svaření pouze dvou 3ekcí se třemi svary, prováděnými postupně na jeden ohřev a s jedním tepelným zpracováním. Dosažené výsledky v oblasti úzkomezerového svařování řadí náš závod mezi přední výrobce tlakových nádob.
Zavedení upravených svařovacích^hubic, nových sledovacích
čidel pro velké svařované tlouštíky spolu s dalšími úpravami přispělo k vytvoření svařovacího pracoviště s poměrně
vysokým stupněm automatizace (obr. 1). Také ekonomický efekt
není zanedbatelný, protože přinesl materiálové úsp<ry ve
výši 350 000 Kčs a snížení pracnosti o více jak 6 000 Nh
u jednoho kompletu tlakové nádoby.
Dalším významným vývojovým úkolem bylo vyřešení přivařování malých nátrubků a provedení perlitického návaru
na čele hrdel D u 500. Výše uvedené důvody si vynutily provádět i tyto operace automatovými metodami, aby se docílilo kvalitních svarových spojů a maximálně se zkrátila výrobní doba. Efektivnost těchto technologických proceaů
závisí ve velké míře na používaných svařovacích zařízeních.
Proto byl vedle vývoje technologie kltden velký důraz také
na vývoj odpovídajících svařovacích zařízení, V případě
řešení tohoto úkolu nelze v plné míře uplatnit roboty, proto byl vývoj těchto zeřízení směrován r.a jednoúčelová sva-

řovací zařízení, s cílem zajistit vysokou jakost svarových
apojú, vysokou operativnost e spolehlivost zařízení, optimální výběr komponent při sestavování zařízení, minimální
pořizovací cena e optimální výběr funkcí pro vyplnění zadané úlohy s maximálním využitím sériově vyrábě^vch dílů.
Pro experimentální práce byl rozřezán jeden hrdí. -ý prstenec na čtyři segmenty. Provedené výzkumně-vývojové práce
plně potvrdily nastoupený směr. Po provedení defektoskopických kontrol bylo možno konstatovat, že svary a návery js^u
prováděny v požadovaná kvalitě. Také vyvinutá zařízení plně
uspokojila a byla použita pro aktivní výrobu. Vý^voj technologie určoval požadavky na jednoúčelová zařízení. Bylo nutné počítat s+tím. že vlastní svařování se provádí za předehřevu 200 - 25 C, což vyžeduje ohřevové zařízení. Bylo
tak vyvinuto zařízení, které se, uchytí na přivařovaný nátrubek s jeho otočná část umožňuje nekonečný počet obrátek.
Přívod proudu jak svařovacího tak ovládacího je přes kroužkový kolektor. Svislý pohyb hubice je zajištěn motorickým
suportem a velikost posuvu je řízena časovým relém s mikrospínačem, který vždy po ukončenj otáčky dá imguls k pohybu
ve svislém směru. Ovládací skřínky jsou umístěny v blízkosti
svařování a nepohybují se se zařízením. Celkové uspořádání
pracoviště je na obr. 2. Toto pracoviště je rovněž používáno pro provádění perlitických návsrů na čele nátrubků D u
850, které se provádí speciálním modifikovaným jednoúčelovým zařízením s upravenou hubicí a ručně ovládanými suporty.
Jedním z velmi důležitých ákolů bylo vyřešení navařování hrdlové sekce, kdy se jedná o navařování válcové plochy s otvory. Koncepce výroby hrdlových prstenců s kovářským vykováním hrdel si vynutila poměrně náročný program
pro experimentální piáce spojené s navarováním vnitřního
povrchu, kdy je nutné v okolí hrdel přerušovat návar. V koncích návarových housenek vznikají kráterové trhliny, které
se musí pracně vybrušovat a vzhledem k nerovnoměrnému zakončování automatového návaru je nutná poměrně složitá
úprava. Byla proto vyvinuta a vyzkoušena technologie t. zv.
ohraničjících housenek, kdy se v okolí hrdla vytvoří "límec"
na kterém se automstový návar zakončuje. Vzhledem k tomu,
že provádění těchto límců ručním navařováním bylo velmi
pracné a s velkým nebezpečím výskytu vad, byla rozpracovane
technologie automatového navařování pod vrstvou tavidla
a 3oučaaně zahájen vývoj jednoúčelového zařízení. Jedná se
o poměrně složitý tvar průniku dvou kolmých válců, t. zv.
"konské sedlo" a tak řešení jednoúčelového zařízení bylo
velmi náročné. Vývoj stěžovala ještě další kriteria, která
značně omezovala konstrukční řešení. Byl to požadavek rychlého ustředění ne kusu a možnost použití na pracovišti pro
navařování vnitřních povrchů, kde je částečné omezený prostor. Tak vzniklo zařízení (obr. 3), kde radiální nastavení
liubice je zajištováno pomocným suportem s ručním ovládáním
a axiální pohyb je řízen pomocí výškového čidla tak, aby
bylo zaručeno konstantní^vyložení páskové elektrody. Uspořádání otočné části umožňuje nekonečný počet otáček v obou
směrech.
Nově vyvinuté technologie a jednoúčelová zařízení vedle zvýšení kvality práce a její produktivity, přinesly při
zachování celistvost a požadovaných vlastností svarového

kovu i ekonomický efekt. Přínos v úspoře přídavných svařovacích materiálů na jeden komplet činí více jak 180 000
Kčs B úspora na mzdách kolem 200 000 Kčs. Návratnost u těchto zařízení se pohybuje kolem jednoho a půl roku.
3. Závěr
V příspěvku jsou uvedeny nejdůležitější výzkumné a
vývojové práce prováděné v rámci RVT pro reaktor W E R 1000
včetně jejich využití v aktivní výrobe. Uvedené práce jsou
základními úkoly, které byly ře?my v oblasti automatových
metod svařování a naveřování. P ispěly ke zvýšení kvality
svěřenců, zkrácení délky výrobního cyklu a zefektivnění
výroby. Dosahované výsledky v oblasti úzkomezerovébo svařováni pod tavidlem, zařadily náš závod mezi přední evropské výrobce tlakových nádob. Zavedení jednoúčelových svařovacích zařízení přispělo k lepšímu zhodnocení materiálu
a energie, zvýšení efektivnosti a kvality výroby.
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Tomáš Barták a kolektiv
Technicko-ekonomický ústav těžkého strojírenství
Mikulandská ?, 113 61 Praha 1
KONCEPCE HOZVOJE JAUERKE ENERGETICKÉHO STROJÍRENSTVÍ
Anotace
Nejzávažnější dopady aktuálních problémů RVT, výroby,
odbytu a výstavby čs. jaderných elektráren na oblast jaderně
energetického strojírenství a čs. národního hospodářství.
V rámci kooperace bylo pro TES zpracováno mezinárodní porovnání ekonomiky výstavby jaderných elektráren v CSSR a zahraničí.
Tato část je předložena v samostatné přednášce doc.ing.Petra
Majera, CSc.
1. Úvod
Výzkumné práce TESu posledních tří let navazovaly na
předchozí řešení; cíle byly koncipovány se záměrem odhalení
hlavních nedostatků a problémů jaderně energetického strojírenství tak, aby naše závěry mohly sloužit jako zdroj informaci nejen všem účastníkům výstavby jaderně energetického komplexu,
ale i centrálním orgánům v rozhodovacím procesu o variantách,
rozvoje palívo-energetického komplexu národního hospodářství.
Z tohoto aspektu jsme cyklus věda-výzkum-vývoj-výrobaužití zúžili na aktuální konkrétní oblasti jaderně energetického strojírenství: VTK-v^roba-odbyt-výstavba. Již úvodem
je však nutno zdůraznit, že rada problémů úzce souvisejících
s cílem řešení se nalézá v kompletačních oblastech mimo resort
strojírenství, resp. nadresortní úrovni.
To se týká především celkové koncepce výstavby jaderných
elektráren y ČSSR, projektování a dodávatelsko-odběratelských
vztahů, mezinárodních závazků a mezinárodní spolupráce atd.
Uvedené problémy, jakož i řada dalších, na které jsme
narazili nejsou neznámé, pokusili jsme se je však zasadit
do širších souvislostí s naznačením možných dopadů v jaderně
energetickém strojírenství a tím i výstavbě čs. jaderných
elektráren.
Technicko-ekonomický ústav se v souladu se svým zaměřením orientoval především na ekonomickou stránku analyzovaných
problémů. Kromě toho jsme se pokusili o zmapování oblasti
opravárenství.
2. Vědeckotechnický rozvo.i .jaderně energetických zařízení
V oblasti vědeckotechnického rozvoje jsme se soustředili
na objemově největší úkol RVT A-01-123.811 "Jaderně energetické zařízení s lehkovodními reaktory 1000 MW". Propočty
efektivnostivtohoto úkolu koordinačním pracovištěm Škoda,
koncern Plzeň s delegovanou působností na k.p. škoda Plzeň
předložené k průběžnému oponentnímu řízení v březnu 1988
vycházejí násiedovně:
Syntetické ukazatele efektivnosti RV? u uživatele
ekonomická efektivnost
e = 4,2
dobs úhrady
ilú : 2*]

1C

U průmyslových realizátorů vychází ekonomická efektivnost v záporné hodnotě, je tedy ztrátová a tím i prostředky
do RVT jsou u výrobců vloženy nenávratně.
Zjednodušeně lze konstatovat, že inovační proces přechodu z jaderných elektráren typu W E R 440 na W E R 1000 je
zcela neefektivní pro výrobce a mimořádně efektivní pro
uživatele.
Tento zdánlivý paradox není v odborných kruzích příliš
velkým překvapením. Současně platná metodika výpočtu efektivnosti RVT vychází ze ziskového účinku u realizátorů a
nákladového účinku u uživatelů.
Ziskový účinek je vyjádřen jako rozdíl ziskového efektu
výroby starého a irovovaného zařízení. V tomto pojetí ge te-~y především ovlivněn velikostí zisku, resp. cen a množstvím
vyráběné produkce.
Ceny komponent W E R 440 i cenové limity inovovaných
jaderně energetických zařízení W E R 1000 byly od počátku
podrobovány poměrné detailním analýzám odběratele i kontrole
kompetentních státních orgánů. Celkově je možno konstatovat,
že metodika tvorby cenových limitů zařízení pro W E R 1000
se z hlediska kalkulačního zásadně neodchýlila od srovnatelných výrobků W E R 440. Bylo dosaženo relativního snížení cen
inovovaných zařízení na jednotku rozhodujícího parametru,
ceny tedy nerostly lineárně a rovněž zisk procentuálně v ceně obsažený nepřekračuje úroveň porovnávané produkce. Tyto
celospolečensky kladné tendence však byly dosaženy často jen
administrativní cestou.
Za tohoto stavu se stává, z hlediska výpočtu efektivnosti
RVT, rozhodujícím množství vyráběné produkce.
3. Výroba a odbyt jaderně energetických zařízení W E R 1000
Pro zjednodušení se v tomto příspěvku soustředíme pouze
na možnosti výroby reaktorových kompletů do roku 2000, od
kterých lze s určitým zjednodušením odvodit celkovou situaci
jaderně energetického strojírenství v uvedeném období. Úkolem k.p. koncernu Škoda-ZES je zabezpečit tuzemskou potřebu
reaktorových kompletů a exportní závazky ČSSR. Tuzemská výroba je dosud určena závěry XVII. sjezdu ICSc, který stanovil
do roku 2000 uvést do provozu 5 bloků JE o výkonu 1000 Mff;
a dále lze z hlediska výroby v tomto časovém horizontu předpokládat dodávky a rozpracování nejméně 2-3 reaktorů pro JE
uváděné do provozu bezprostředně po roce 2000. Celkem 7-8
reaktorových kompletů. Exportní závazky, tak jak jsou zakotveny mezivládními dokumenty na úrovni RVHP Siní 11 reaktorových kompletů. Odběrateli jsou BLR, FLR a MLR.
Dosavadní vývoj národního hospodářství a dluhové služby
PLR a MLR nedovolí těmto státům, podle našeho rozboru i v dalších 5-10 letech rolnit ze státního rozpočtu prostředky na
výstavbu tak investičně náročnou, jako jsou jaderné elektrárny v rozsahu zapsaném na 16. zasedaní MVK.
Za této situace se čs. export jaderně energetických
zařízeni redukuje na dodávky pro jadernou elektrárnu Bolené

v BLE a výhledově lze snad uvalovat i s 1 reaktorovou nádobou
a dalších zařízení do MLR nebo PLR. 5s. vývoz do roku 2000
tedy může reálně uvažovat s 5 reaktorovými komplety yč. příslušenství a vybranými dodávkami komponent dle platných dohod
mimo teritoria MLR a PLR.
Připočteme-rli k tomuto stavu reálné možnosti odbytu
v CSSR 4- reaktorové komplet;' ;g>ro Temelín. Další, elektrárny
/Xecerovce, Blahutovice/ by mely již být inovovaného typu
/což si vyžádá další práce RVT/ lze reálně uvažovat s výrobou 9-10 kompletů reaktorů W E R 1000 stávajícího typu. Specializované jaderně energetické kapacity budou vytíženy na
cca 50 %, V současných podmínkách přestavby hospodářského
mechanismu to znamená nutnost neprodleného zavádění nejaderné
výroby do těchto kapacit.
Zavedení efektivní nejaderné výroby do specializovaných
kapacit je problém velice náročný. Jako největší překážka se
dosud jeví ekonomické podmínky této náhradní výroby. Specializované kapacity, vzhledem k objemu investic do nich vložených,
mají podstatně vyšší režijní přirážky než ostatní provozy. Nejaderná nánradní výroba se tak enormně zdražuje a stává se
bu3 obtížně prodejnou z cenových důvodů nebo nerentabilní pro
výrobce. Státní podniky s jaderně energetickým programem ponesou ve značném rozsahu ekonomické důsledky tohoto stavu.
Řešení může být nalezeno pouze v oblasti VTR, tedy zavedením výrobv tak technicky pokrokových výrobků, které svým
ekonomickým přínosem budou moci uvedený handicap eliminovat.
V praxi to bude znamenat nejen zaraz -ní nejaderné výroby
do specializovaných kapacit, ale i odklon jednotlivých, výrobců od jaderného programu. Současně to však také znamená, že
výrobci budou nuceni zaměřit RVŮQ vědeckotechnický rozvoj,
ale i investice, na tyto nové smery.
Pro další rozvoj jaderně energetického strojírenství,
ale i zabezpečení budoucí výstavby jaderných elektráren v CSSR,
může mít uvedený vývoj řadu nepříznivých dopadů.
Y oblasti vědeckotechnického rozvoje se jedná především
0 redukci specializované vědeckovýzkumné základny jaderně
energetického strojírenství. Tento vývoj lze předpokládat
s ohledem na snižující se objemy výroby jaderně energetických
zařízení a tím i jejich podílem na tvorbě fondů při poměrné
konstantním vysokém podílu čerpání fondu RVT. Rozvoj vědy
a techniky jaderně energetického strojírenství se tak stává
brzdou rozvoje odbytové zajímavějších oborů. Rozvoj těchto
oborů je kromě RVT podmíněn i investicemi do výrobní základny. Strojírenské podniky, které budou pod silným ekonomickým
tlakem, se nezbytně této situaci podřídí. Vzniká však nebezpečíj že tak jako dosud bylo jaderne energetické strojírenství
určitým způsobem preferováno, stane se z hlediska investic
oborem značně opomíjeným. Stávající vybavení jaderně energetického strojírenství bude dostačovat na zabezpečení odbytových možností do roku c:000, současnc b 'de velmi rychle stárnout. Fředpokládsné urychlení výstavby jaderných elektráren
v tuzemsku po roce 2000, ,-, tento trend lze předpokládat
1 v odbOratelakých zorních íť/llf , bude z důvodů zastaralosti
technického vybavení jaderně energeticiého strojírenství bez
nových rozsáhlých invesói. ,iž z.creélné.

4. Výstavba ,jaue-rn,ých elektráren
TES zpracoval model hodnotového průběhu výstavby jaderných elektráren postaveny na expertním stanovení ročních
objemů technologických dodávek a montážních prací a kontrolně provedl výpočetní zpracování POV jaderných elektráren
lílochovce a Temelín v časovém souběhu. Obě varianty prokázaly)
zejména v oblasti montážních prací, značné přetížení strojírenských kapacit v letech cca 1910-1993. Fřipočteme-li k tomuto stavu sovětské požadavky na zvýšení jaderné bezpečnosti
stavby 4b JE Temelín" a z tohoto i dalších důvodů nutnost
změn projektu i ohrožení dodávek některých realizačních, výstupů úkolu RVT domníváme se, že první dva temelínské bloky
nebude možno uvést do r ovosu ve schválených termínech.
Z hlediska přetížení montážních kapacit jaderně energetického
strojírenství tuto situaci ještě komplikují avizované skluzy
výstavby JE Mochovce.
Fřes snahu čs. kompetentních orgánů o zachování V . stavby
JE Temelín ve stávajícím provedení, je otázkou, do jaké míry
bude mít sovětská strana připraveny dílčí inovace a jak kategoricky je bude z titulu jaderné bezpečnosti prosazovat.
Plně inovované bloky by mely být instalovány na jaderných elektrárnách ľ.acerovce a Blahutovice a dalších elektrárnách. Předpokládané termíny uvádění do provozu obou jmenovaných elektráren jsou podmíněny včasným zahájením předprojektové a projektové přípravy i technologickým osvojením výroby
inovovaných komponent. Což je podmíněno termínem obdrženi
sovětské dokumentace, ic,erá má být připravena v roce 1992.
Výsledkem těchto úvah je závěr, ze zabezpečit výstavbu jaderných elektráren :io roku 2000 o instalovaném výkonu
10 280 lze již jen teoreticky a reálně lze uvažovat s maximálně 9 280 KW.
Pokud jsou naše ť:v uy správné, lze poměrně snadno odvodit, že se USSR aostain, v průběhu desáté pětiletky do deficitu výroby elektrické energie. Túro situaci může ještě
prohloubit i případná nutnost rozsáhlé rekonstrukce jaderné
elektrárny Jaslovské Bohunice V 1 již v průbunu deváté a d e sáté pětiletky, teay U L V době je,]í předpokládané životnosti.
5. Jaderně energetické opravárenství
Náš rozbor vychází z |letných dokumentů, zejména TJPV
č. 35/83 a dosavadních zkušeností uživatele.
V UPV ČSSR u. 35/83 a návrhu j* r.o novelizace pro JE
s yVER 440 a 100C byla stanovena následující dělba činností
při zabt.''pečování jaderně energetického opravárenství s
- 4 bxoky W E 3 440 má udržovat 1 158 pracovníků vlastní
JE a 120 pracovníků dodavatelských organizací v ročním průměru /špička 360 prc ovr.íků/,
- 4 bloky '.T"-'ľ-. _"C0 r:á udržovat 1 675 pracovníků vlastní JE a 160 pracovníků ^odcvatolckých organizací v ročním
průměru /ve špičce .50C pracovníků/.
li. i r e a l i z e d uás&u vý.'e uveceného usnererí přicházejí
v uva i.u t y t c VÍ..T'Í;;Í;T;V _ •.: jo:-.; :

1. COS /oblait. oprav, střediska/ zaj:1 ŕíuje Skoda
alternativa e/ ve svém vlastnictví
b/ v pronajmu energetiky
2. CCS zajišču^e energetika
alternativa a/ v rámci JE /EDU, EIE/
b/ v rámci OZE
Dále byla provedena analýza ekonomické efektivnosti
investičních a provozních nákladů těchto a dalších odvozených variant. Výpočet ekonomického porovnání byl proveden
podle směrnice FMFE č. 2/83.
Jako nejefektivnější vyšla varianta odpovídající /2 b/
s těmito vstupy:
- 5 080 m2 plochy dílen; investiční náklady na technologii činí 25,3 mil.Kcs a na stavební část 4-1,1 mil.Kčs,
- 6 093 E 2 plochy skladů; investiční, náklady na technologii činí 11,9 mil.ICčs a na stavební část 49,3 mil.Kčs,
- 13 610 m2 plochy sociální části; investiční náklady
stavební ve výši 64,0 mil.Kčs,
- podíl dodavatelů /počet osob/ v procentech - 50.
Všeobecně lze konstatovat, že uvedená varianta /oproti
ostatním prosazovaným variantám/ vede ke snížení kmenového
stavu pracovníků JE a snížení investičních nákladů na výstavbu
dílen a skladů.
6. Závěr
Současné varianty a představy o dalším rozvoji čs. národního hospodářství z hlediska energetických potřeb jsou
podle našeho názoru již nyní determinovány reálnými možnostmi
výstavby jaderných elektráren v CSSR.
Současná situace a její další předpokládaný vývoj podporují rozhodně více ty varianty rozvoje a restrukturalizace
národního hospodářství, které uvažují s radikálním snížením
energetické náročnosti. Jiná cesta totiž již příliš nezbývá.
Její zabezpečení bude investičně velmi náročné a spojené
s celou řadou zásahů v citlivé oblasti sociálních přesunů,
ale je bezesporu perspektivní, a to i z hlediska budoucího
efektivního zapojení do mezinárodní dělby práce. Tyto směry
však v žádném případě nesmí být příčinou útlumu jaderně
energetického strojírenství. Jaderná energetika je pro CSSB
řešením nejen otázek energie, ale i ekologie, dovozní surovinové závislosti a s tím spojené struktury průmyslu atd. Bez
včasného, resp. okamžitého zásahu centra, které jednoznačně
určí místo, podmínky a pravidla jaderně energetického strojírenství a celé jaderné energetiky v národohospodářském komplexu, zákonitě dojde k naznačenému vývoji, jehož důsledky značně
zkomplikují další rozvoj CSSB.
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SOUČASNÍ STAV ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ŽÍHACÍCH TRHLIN SVARQ A
TRHLIN POD AUSTENITICKÝMI N/VARY TLAKOVÝCH N X D O B R E A K T 0 R 8 TVER
Anotace
Nízkolegované oceli tlakových nádob reaktorů W E R 440 a
VVER 1000 jsou náchylné ke vzniku žíhacísa trhlin svarů a podnávarových žíhacích trhlin austenitických névarů. Výskyt tíehto trhlin byl eliminován řadou technologických opatrení v oboru svařování a navařování a zvýšením požadavků na metalurgickou jakost výkovků z používaných ocelí.
1.

Úvod
Výroba prvních tlakových nádob reaktorů (TN) W E R 440 z
nízkolegované Cr-Mo-V oceli zn. 15(18)Ch2MIA byla doprovázena
vznikem trhlin pod austenitickým antikorozním návarem (PNT)
/1/ a vanikem žíhacích trhlin v obvodových elektroEtruakových
svarech vík těchto TN /2/. Také ve zkušebních deskách elektrostmakových svarů a svědečných deskách svarů realizovaných automatem pod t a vidi em z nízkolegované oceli ď-Ni-Mo za„ 15Ch2NMPA
určené pro TN V"ER 1000 byly zjištěny žíhací trhliny.
V příspěvku jsou shrnuty v k.p. ŠKODA získané základní
poznatky a technologická opatření přijatá v oboru svařování
a navařování k omezení vzniku tohoto druhu trhlin v TN reaktorů W E R .
2.

Podmínky vz^^nx a technologická opatření k omezení vzniku
žíhacích trhlin o wodových svarů a podnávai-ovych trhlin

Svoji chemickou podstatou jsou ocolM5(18)Ch2MFA a 15Ch2~
NHPA (AA) v určité míre náchylné ke • zniku likvačníoh, studených a žíhacích trhlin. Náchylnost jceli 15Ch2NMí"A je všeobecně nižší v porovnání s ocelí 15(18)Gh2MPA /3/. Rozdíl ve svařitelnosti srovnávaných ocelí spočívá mimo jiné ve skladbě ndkrostruktury, jež v případě oceli 15(18)Ch2ílPA obsahuje i proeutektoidní ferit (srovnej o"~r.č. 10a-10b).
Při tuhnutí ingotů hmotnosti až 205 t dochází cákonitS
ke vzniku pásmové segregace a především vycessenia, představujících lokality se zvýšenou koncentrací vměstků, doprovodných,
stopových i slitinových prvků a plynů. Na vnitřniB povrohu
svarenců i přes technologická opatření realizovaná T oblasti
výroby a odlévání
oceli a tváření výkovků, zůstávají v případě obou ooelí "A11 vycezeniny. Této "lokálně zhoršené" metalurgické jakosti nutno přizpůsobit podmínky navařování austenitické vrstvy /4/.
Společnými znaky žíhacích trhlin svarů a podnávarovýoh
žíhacíoh trhlin austenitických návarů jsou jednak místa jejich
inioiaoe ve vysooapřehřáté hrubozrnné zóně (HZ) tepelně ovlivněné oblasti (TOO) základního materiálu (ZM), případně r lité
struktuře svarového kovu (SK) s tahovými složkami zbytkové napjatosti a jednak vznik defektoskopioky zjistitelných trhlin

až v průběhu prvého tepelného zpracování avařenoe k omezeni
gnutíyi/. Dle práce /5/ dochází ke vzniku těchto trhlin během
žíhání po svaření tehdy, když creepové tažnost TOO ZM, resp.
SK nepostačuje 1c absorbování plastické deformace, k níž dochází při relaxaci napětí vyvolaných svařováním nebo navařovéním.
Jednotlivé případy výskytu trhlin se vyznačují následujícími specifikami :
V elektroetruskových svarových kovech obou ocelí (tab.č.1
a tab.č.2) vznikají žíhací trhliny v důsledku přerušení a opětovného nagojení elektrostruskového procesu, vyvolávajícího znovuohřev jiz dřivě vytvořeného svarového kovu v rozsahu teplot
pod A c i (obr.č.2). Vějíř interkrystalických žíhacích trhlin
o délce až 20 mm prostupuje vrstvu TOO ZM i SK vystavenou teplotám precipitačního vytvrzení kovové matrice. V makrovzhledu
mají interkrystalické fasety vytvořených lomů charakter matných lastur, z mikrofraktografického pohledu jde o nízkoenergetické tvárné porušení a interkrystalické reliéfní štěpení.
Nízkotavitelná sulfidická fáze (sulfidy /Pe,Mn/S se 60%-«ínáhradou manganu železem) zjištěná na lomových plochách a identifikované elektronovou difrakcí, vyvolává vznik interkrystalicky situovaných mikrodskohesí již během svařování. V elektroatruskově rafinovaném svarovém kovu považujeme za zdroj likvátů sulfidické mikroaegregace - prokázané sulfidy II.typu /2/.
Zbytková napětí na povrchu svarů byla měřena metodou odvrtání kruhové drážky {f 30/43 mm (u desek) a 4 28/31 mm (prstence) a tenzometrickým měřením deformací uvolneného sloupku.
Výsledky měření zbytkových napětí na zkušebních deskách dle
obr.č.7 a zkušeb.prstenci dle obr.č.8 ukazují, že na vnitřním
povrchu obvodového svaru, který je z hlediska napjatosti
kritický, dosahují podélná i příčná složka napětí tahových
hodnot, přičemž převažuje příčné napětí. Pro elektrostruskový svar je přitom charakteristická nižší hladina napjatosti
než v obvodovém automatovém svaru podtavidlovén.
V obvodových elektrostruskových svarech vík TN a oceli
18Ch2IÍFA byly na vnitřním povrchu zjištovány trhliny o max.
délce 205 mm, hloubce 15 mm, orientované souběžně s osou sroru v TOO, ve vzdálenosti do 5 mm od rozhraní ZM - SK. Výchozími defekty těchto nízkoteplotních žíhacích trhlin bylyJiGrké trhliny tvořící se při svařování a šířící se dále během
tepelného svařování / 2 / #
Technologické opatření v daném případě spočívalo ve vyloučení elektrostruskového obvodového svaru a jeho náhradou
automatovým godtavidlovým avarem, resp,byly použity výkovky
větších rozměrů pro přípravu desek používaných pro lisování
den tlakových nádob.
V případě automatových svarů pod tavidlem obou ocelí o
chemickém složení dle tab.č.1 a mechanických vlastnostech dle
tab.č.2 se podélné nízkoteplotní žíhací trhliny nacházejí těsně u okraje žíhací (krycí) vrstvy housenek, kde dosahují délky až 200 mm. V hrubozrnné, žádným dalším tepelným zásahem
neovlivněné zóně, trhliny postupují výhradně interkrystalloky
a zastavují se po dosažení jemnozrnné zeny TOO v hloubce asi
3 mm (obr.č.1). Rozsah oxidace povrchu trhliny nasvědčuje o
jejich vzniku nízkoteplotním žíhacím mec.ianismem při spolupůsobení teplotních a strukturních napětí. Kutno zde též připustit možnost vzniku výchozích defektů mechanismem zbrzdených
trhlin.
Pro zamezení vzniku podélných trhlin ••: hrubozrnné zonž

TOO obvodových podt&vidlových svarů, které jsou důsledkem uvedeného stavu napětíg jsou na vnitřním povrchu avarů reaktorů VYER 440 aplikovány austenitické okrajové housenky v rámci
krycí vrstvy. Tím je dosaženo jednak přenosu kritického místa
vzniku trhlin do partie s nižší napjatostí i posunu do míst s
vyšší jímavostí vodíku (jro zabránění vzniku zbr- niých trhlin).
Z experimentálního porovnání austenitické pásk^ t* austenitic —
kého a feritického drátu (obr.č.8) je zřejmé, ze optimum je dosaženo při použití austenitického drátu k realizaci okrajové
housenky krycí vrstvy (viz též obr.č.3). K zabránění vzniku těebto trhlin v případě TM reaktorů W E R 1000 je používána optimalizovaná skladba, bainitických žíhacích housenek pro přepracování kritické zóny TOO.
Při neoptimalizované technologii navařování páskovou elektrodou pod tavidlem jsou strukturní podmínky pro vznik podnávarových trhlin (PNT) ve vysocepřehřáté HZ TOO vytvořené působením první, příp. i druhé vrstvy návaru. Je to v gásu této
HZ o šíři max. 20 mm po celém obvodu prstence, v němž opakovaným tepelným účinkem sousedících housenek návaru výše ležící
vrstvy dochází k nahřevu (5OO-7OO°C), v£z obr.č,4a5. V tomto "pá~
su enižené creepové tažnosti" je zároveň experimentálně (metodou postupného odebírání vrstev kovu a tenzometrickým měřením
průhybu zkušeb. tyče rozměrů 200x30x10 am) prokázána existence tahového napětí a to pod všemi místy sty. u housenek v kterékoli vrstvě (pás ozn. A dle obr.č.9a9b„/=ii v 80$ studovaných
případů byly PNT zjištovány u oceli i5Ch2Mf'A v místě střetu tohoto "pásu" s "A" vycezeninami. Mikrofraktografické studium výhradně interkrystalických lomů potvrdilo přítomnost sulfidů na
lomových plochách PNT. Předpokládáme, že i v tomto případě dochází v oblasti vycezenin k tvorbě likvačních mikrodefektů již
při navařování první vrstvy a v průběhu dalšího navařování a
následného žíhání nelze vylovčít reprecipitaci sulfidů na hranicích bývalých austenitických zrn, k jejichž částečné ani úplné překrystalizaci nedošlo. Defektoskopicky zjistitelné PNT
vznikly prokazatelně až během prvého tepelného zpracování k
omezení pnutí. Během něho došlo v "pásu" ke změně tlakového napětí na tahové a naopak na povrchu návaru ke změně opačné (obr*
č«9 -J,d)í Po celém obvodu "pásu" byly pak ultrazvukem detekovány desítky PNT o max.délce 20 mm a největší hloubce 6ma, orientované především kolmo ke směru navařování. V případě návarů na výkovky z oceli 15Ch2NMFA realizovaných optimalizovanou technologií dosud nebyly PNT zjištěny.
Optimalizace navařování aplikovaná bezprostředně po zjištění hromadného výskytu PNT na prvých dvou I'N z oceli 15Cfc2IIPA
spočívá v minimalizaci tepelného príkonu procesu navařování
první vratvy, ve správně stanoveném poměru tepelných příkonů
druhé k první vrstvě (Qjt/Qj) v rozmezí 1,2 - 1,6 ,viz obr.č.6
ve správné volbě překrytí housenek a přesazení vrstev /7/.
Cílem těchto opatření je omezení hrubnutí zrna a zabránění
vzniku "pásu snížené tažnosti" částečnou nebo úplnou překrystalizaci původní HZ.
Kriteriem optimálního poměru Q^/Qx je poloha střetu isoterm A c 1 sousedních housenek druhé vrstvy. Bod střetu by měl
ležet v TOO v takové vzdálenosti "s" od ostré hranic* návaru
(OH), která je větší nebo rovna šířce HZ TOO vzniklé při navařování první vrstvy (obr.ô.4 a 6 ) . Za hrubozrnnou aonu HZ
je pokládán- ta část TOO, kde velikost bývalého austenitického srna je větší než 0,05 mm (ozn. L ).
Zmíněná technologická opatření zamezila hromadnému výs-

kytu vad. Ojedinělé PNT jsou však přesto indikovány při montáži a provozu TN. Byla proto zpracována speciální technologie
oprav těchto vad bez nahřevu a tepelného zpracování do hloubky 15 mm pod OH, J) založena na myšlence tepelného přepracování hrubozrnné 20: y TOO částečnou prekrystalizaeí, dosaženou
vhodnou skladbou auatenitických housenek / 7 / a /8/. Technologie byla úspěšně potvrzena opravou Tíí při montáži a prorostl ©lektrárny.
3.

Závěr
Náchylnost používaných ocelí 15(18)Ch2MFA a 15Ch2NMPA
(AA) ke vzniku žíhacích trhlin svarů a Žíhacích trhlin podwuatenitickými náyary tlakových nádob reaktorů W E R je kromě ákladní chemické stavby významně závislá na konkrétní metalurgické jakosti jednotlivých typů^výkovků z individuálně náchylných taveb těchto ocelí. Zároveň vznik žíhacích trhlin všech
typů je výrazně ovlivnitelný technologickými opatřeními v oblasti svařování a navařování.
7 současné dobět při použití optimalizovaných způsobů a
teplotních cyklů svařování a navařování, dochází pouze k ojedinělému výskytu trhlin. Jedná se vždy o důsledek kumulace nepříznivého projevu širšího komplexu faktorů materiálových a
technologických. Byla zpracována a ověřena technologie lokálních oprav defektů při montáži a provozu tlakových nádob,
^Rozsah a úroveň aplikovaných defektoskopických kontrol
umožňuje vždy včaané zjištění všech druhů trhlin při výrobě
tlakových nádob, u kterých po opravě obloukovými způsoby srařování je dosahováno požadavků technických podmínek.
Řešení problematiky pokračuje hlubším studiem vlivu metalurgické jakosti výkovků v zónách vycezenin na příčiny a
mechanismus vzniku žíhacích trhlin všech typů a jejich vyloučení. Získaný komplex poznatků je přitom plně využitelný pro
kvalifikované řešení problematiky oprav provozovaných tlakových nádob jfiderných reaktorů.

Použitá literatura
/1/ ..BEČKA,J.-ZLATNÍK,I,: Podnévarové trhliny a opatřeni k
zabránění jejich vzniku při výrobě tlakových
nádob jaderných reaktorů. Sborník konference
k.p.ŠKODA Plzeň. Karlovy Vary, prosinec 1981,
/2/ ..BEČKA,J.-BĚLOHUBÍ,V.zKOUTSKf,E.: Problematika celistvosti eJektroštruskových obvodových svarů na
víku ŤN reaktoru W E R 440. Sborník konference
k.p.Vítkovice. Vsetín, říjen 1982,
/3/ ,.HRIVŇ/K,I.-MAGULA,V.1 Výzkum svařitelnosti reaktorových ocelí. Výzk,zprávy VUZ Bratislava 1981-7,
/4/ ..BARÍaKOVjCjL.-HOVAK.L. : Charakteristiky metalurgické jakosti ocelí 15Ch2MPA a 15Gh2MMFA. Výíkumné*
zprávy ÚTZU k.p.ŠKODA PÍsen, 1982-8,
/5/ ..DOLBY,R.E,-SAUNDERS,G,G.: Metal Construction, December
1977, p.562-6, January 1978, p.20-24,

/6/ . .BEČKA.J.-KOUTSKÍ.E.-SMÁHA.J.: Význam tepelných příkonů
procesu navařování a u s t e n i t i c k é h o návaru z pohledu eliminace podnávarových t r h l i n . Sborník
k.p.ŠKODA Plzeň, Mar.Lázně duben 1984,
/!/ .. Autorské osvědčení č.251155:
Způsob plátování nízko a středně legovaných ocelí,
/ 8 / . . BEČKA,J.-HRIVNÁK,I.-SMÁHA.J.s Oprava vad tlakové nádoby
reaktoru VVER 44-0 - JEBO, Výzk.zpráva k.p,ŠKODA
Plzeň, ř í j e n 1985

800/
ObnČ.10a,b

Obr.č.5

nitcil

Mik rošt m Mura TOO ZM oceli

0br.č,6

.,

f

;K

vísi

J . C.-n1 •

500x
cy 15Ch2MFA

°a

st

b/ 15Ch2NMFA

vzdálenosti paisedlkú
poměru příkonů

izoterm

Ta b. č. 1

<p

s.zže'

zíy i Janino Txr.!er.áiu
i

Z N'
t"

I

O

A í S
Ž N'

1.C8

0,4.'.

ATS
ALS

8

C037

C. 16

0,'í

!

5

a

svar. kovů

:

Cr

Mi 1

°/o

Mo 1 V

',_ _Cu '

J ~ C ^ T ' c ^ O I S ' "2,"68'"""0,ľ9 " ' 0 , 6 7 " 5 , 3 0 ] 0,11

C."6
C C-:

P

0,55

0,^6

Co 1

.0,008'

0,007

1,H4

0,10

9 009

2,58

0,09 • 0,57 _ 0 , ^ 3 0 J3,13_ _0,007_

0,19 ' 0,13

0,002

C,25

O.C'C

0.CC3

2,05

1,22

C,58

0,09 ' 0,06

0,007

; 32

0,0i:

:,..?<?

1^6

1,26

0,67 ; 0,01 i 0,03

0,007

0,20

0.003. 2,09

1,30 • 0,57 j C, 10 I 0,C6

0,007 i

Obr.č.1
Příčný řez ATS s trhlinou

Obr.č.2
Příčný řez AES - oblast
napojení svaru s trhlinami

Obr.č.3
Příčný řez ATS v r j l v a kryďch housenek
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ZKOUŠKY VELKOROZMĚRNÝCH TĚLES Z MATERIÁLU TLAKOVÉ NÁDOBY
Anotace
V příspěvku jsou shrnuty výsledky zkoušek velkorozměrných zkušebních těles z oceli 15Ch2NMFA a jejích svarových
spojů (elektrostruskového a automatového pod tavidlem) na
zkušebních zařízeních ZZ 8000, VRD-500 a VRD-I5OO a diskutována konzervativnost Jejich hodnocení z hlediska lineární
lomové mechaniky.
1. Úvod
Zajištění provoanl bezpečnosti tlakovýoh nádob jaderných reaktorů je Jedním z hlavních úkolů především projektantů a výrobců tlakových nádob. Na jejich bezpečnost jsou
kladeny nejvyšší požadavky ze všech zařízeni primárního okruhu, jednak z toho důvodu, že porušení tlakové nádoby reaktoru má za následek katastrofické porušení celého reaktoru a tím odstavení reaktoru s velkými ekologickými následky,
jednak proto, že tlaková nádoba reaktoru musí vydržet po
celou dobu provozu elektrárny bez možnosti Její výměny. Požadavky na zajištění bezpečnosti jsou vysoké - požaduje se,
aby pravděpodobnost porušení byla menší než 10~°/rok. Z tohoto důvodu jsou výpočetní normy pro tlakové nádoby přísné;
vzhledem k požadavkům na zajištění bezpečnosti se vyžaduje,
aby bylo provedeno jejich experimentální ověření na modelech nebo uzlech, rozměry co nejbližších skutečným rozměrům
(nebo alespoň tloušíce) tlakových nádob reaktorů. Toto ověřeni je důležité především pro oblasti kvazikřehkého porušení (tj. při zatěžování v elasto-plastioké oblasti deformace)
nebol oblast křehkého porušení je z velké části již teoreticky i experimentálně zvládnuta. Ověření se taktéž vyžaduje pro nové materiály, jako Je např. ooel typu 15Ch2NMFA
pro tlakovou nádobu reaktoru WER-1000.
V minulých letech byl prováděn společný koordinovaný
program zkoušek velkorozměrných těles z oceli tlakové nádoby WER-1000 v rámoi přímé dohody mezi ŠKODA k.p. a NPO
CNIXTMAŠ Moskva.
2. Zkušební materiály a metodiky
Zkoušky byly prováděny na tělesech o nominální tlouííoe 150 m z oceli 15Ch2NMFA, při čemž povrchové defekty byly
umístěny bud v základním materiále (kolmo na směr maximálního tváření) nebo ve svarovém kovu automatového svaru pod
tavidlem nebo elektrostruskového svaru, v obou případech
rovnoběžně s podélnou osou svaru.
Hlavní mechanické vlastnosti zkoušených materiálů
Jsou uvedeny v tab.I. Materiály byly zkoušeny ve stavu,odpovídajícím konečnému tepelnému zpracování tlakové nádoby
reaktoru WER-1OOO dle technických podmínek na materiál.

2.

Tab,I. Mechanické vlastnosti zkoušených materiálů
Materiál

V2

R

m

A

5

m

Z

KCV/+20^

[MPa] [MPa]
fJ.cm" l
ocel 15Ch2NMFA 620
715 20,5 73,0 185*220
elektrostruskov ý
svarový spoj
650
svarový kov
750 18,5 71,0 70*100
automatový svar
pod tavidlem
610 21,0 64,0
svarový kov
500
2

I KnT/+20°C
[MPa.m 1 / 2 3
220*250

135
150

Povrchové defekty na zkušebních tělesech byly zpravidla poloeliptického tvaru s poměrem poloos a/2c = 0,2 nebo
0,3; jást zkoušek byla provedena s protáhlými povrchovými
defekty (a/2c< 0,05). Defekty byly zpravidla vyrobeny elektrojiskrovým způsobem, takže představovaly "defekty typu
trhlin".
Hlavni část zkoušek byla provedena při pokojové teplotě na zkušebním zařízeni ZZ 8000 v k.p.ŠKODA/ZES/WZ-R (tělesa o rozmarech zkušební částitb 150x600 mm), další doplnkové zkoušky pak na rotačním zařízeni pro zkoušky disků
VRD-5OO (disky o 0<4OO mm) nebo VRD-1500 ( disky o 0 oca
650 mm) v CNIITMAŠ Moskva.
Zkoušky na ZZ 8000 probíhaly postupným zvyšováním zatíženi až do porušeni tělesa; přitom byla zjištována řada
parametrů : rozevřeni defektu, změny elektrického potenciálu a signály akustické emise, z nichž byl určován počátek
dokritiokého (stabilního) růstu trhliny, jehož velikost byla stanovena přímo na tělesech po jejich porušeni. Zkoušky
na VRD-5OO a VRD-1500 probíhaly taktéž monotónním zvyšovaniu počtu otáček až do roztrženi telesa, na němž byla poté
stanovena velikost podkritického růstu trhliny* Z kritického počtu otáček bylo výpočtem stanoveno kritioké napětí
pro porušeni diskového zkušebního tělesa*
3. Dosažené výsledky a .1e.1loh diskuse
Výsledky zkoušek velkorozměrných těles jsou ukázány na
obr.1 až kt při oemi na obr.1 až 3 jsou uvedena brutto-napětl, zatlmoo na obr.4 jsou netto-napětlv Experimentální body
jsou znázorněny jak pro iniciaci podkritického růstu (značky prázdné), tak i pro konečný Ion (značky plné) . Krone
toho jsou uvedeny i výpočtové závislosti krltiokýoh napěti
pro dané velikosti a tvary trhlin pro hodnoty lomůnré houievnatostl, zjištěné na standardních zkušebních tělesech, zpravidla typu B/75 a udané v tab.I. Z těohto diagramů nožno
též stanovit velikost dokritiokóho růstu defektu z* vzdálenosti prázdných a plných značek téhož zkušebního tělesa.
Souhrnně jsou uvedeny výsledky ze všech typů zkušebnloh těles daného materiálu. Na obr.k jsou uvedeny výsledky Jen
ze zkoušek těles o tb 15ox600 mm na zkušebním zařízeni ZZ
8000.
Charakter lomových plooh je ve všeoh případech křehký
(nebo kvazikřehký) s výrazným "půlměsíčkem" podkritiokého
stabilního růstu trhliny. Lomy jsou takřka rovinné, pouze

v připadá svarového kovu automatového svaru pod tavidlem
je lomová plocha mirně zvlněna a odpovídá jednotlivým svarovým "housenkán."; lomové plochy základního materiálu a svarového kovu elek ;rostruskovóho svaru jsou si podobné. Iniciace konečného porušeni nastávala ve většině připadli v miste
blízkém maximální hodnotě součinitele intenzity napätí - t j .
v nejhlubším místě defektu, pouze v případě automatových
svarů pod tavidlem je bod iniciace často posunut do některé
další housenky, pravděpodobný "nejslabšího M Í s t a " svaru.
Výsledky všech zkoušek jednoznačně ukazují na to, že
přístup na základě lineární elastické lomové mechaniky i
v případech, kdy došlo ke křehkéciu lomu bez podkritického
růstu trhliny, je pro základní materiál vždy silně konzervativní. V případě svarových kovů prp větší defekty ( nad
30 mm hloubky) se experimentální hodnoty blíži výpočtovým,
ovšem vždy z konzervativní strany. Nezbytným požadavkem
pro tuto shodu je však to, aby kritická napětí byla menší
než cca 0,7 až 0,8 meze kluzu daného materiálu, což je obecný požadavek lineární lomové mechaniky.
Pokud provedeme srovnání výsledků v netto-nap<ticb pro
zkoušky na ZZ 8000 (obr.'t) , potom vidíme, že kromě jednoho
případu svarového kovu automatového svaru pod tavidlem leží
kritická napěti iniciace podkritického růstu na horní hranici rozptylového pásma meze kluzu materiálu (zjištěném na
hladkých standardních tyčích), zatímco kritická, napětí pro
konečné porušeni odpovídají horní hranici rozptylu meze pevnosti materiálu. Znamená to, že při pokojové teplotě se vliv
koncentrace napěti, daný existencí ostrého defektu typu trhliny u tohoto materiálu (kromě svarového kovu automatového
svaru pod tavidlem, u které je lomová houževnatost e x t r e m e
nízká) v netto-napěticn prakticky neprojevuje.
h. Závěr
Provedený společný koordinovaný program zkoušek materiálu pro tlakovou nádobu reaktoru W E R - 1 0 0 0 ukázal především na tyto závěry :
1) Koordinace výzkumných programů mezi k.p.ŠKODA/ZES/WZ-R
a CNIITMAŠ se ukázal jako vysoce efektivní, neboí dovolil využit obě experimentální základny a zamezil duplicitám.
2) Zkoušky velkorozměrných těles nominální tlouštky stěny
tlakové nádoby Jsou užitečné a dávají cenné výsledky
z hlediska prověřeni aplikovatelnosti a konzervativnosti
normativně výpočetních matod, pro něž jsou nenahraditelné standardními zkouškami.
3) Používané normativně-technické dokumenty dle MHS XAA (i
dle ASME), založené na lineární elastické lomové mechanice jsou dostatečně konzervativní.
k) Kritická napěti pro iniciaci podkritického růstu trhliny
(resp.konečného porušeni) jsou pro defekty menší jak cca
20 až 30 nu0 hloubky na úrovni meze kluzu (resp. meze pevnosti) daného materiálu v brutto-napětích.
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DODAVATELE
TECHNOLOGIE
Ing. Václav Burse, Ing. Mája Holoušové, Ing. Stanislav Turník,
VE Škoda, k.p. Praha
První jaderně-energetický blok typu WER byl v ČSSR
ive.^n do zkušebního provozu v roce 1979 a zahájení provozu uruhého bloku následovalo v roce 1980. Do dnešního dne bylo uvedeno do provozu dalších 6 bloků. V současné době 8 provozovaných bloků představuje 3520 MWe instalovaného výkonu
a podíl jaderné energetiky na krytí spotřeby elektrické energie v CCSR je více než 26 %. Za této situace s t á l e více vystupuje do popředí nezbytnost spolehlivého provozu jadernš-energetických z a ř í z e n í . Každé odstavení nebo snížení výkonu způsobené poruchou má za následek značné ekonomické z t r á t y . Dalším
důvodem, který vede ke zvýšeným nárokům na spolehlivost jednotlivých zařízení i celého bloku je požadavek bezpečného provozu jaderných e l e k t r á r e n .
Již začátkem provozu 1. bloku elektrárny VI v Jaslovských
Bohunicích je sledována poruchovost zeřízení jaderných elektráren v ranci celostáního informačního systému o s p o l e h l i v o s t i .
V rezortu FMHSE je v současné době k dispozici obsáhlá banka
dat z provozu jaderných e l e k t r á r e n . Tyto údaje z provozu je
nutno postupně doplnit údeji o jakosti z předprovozní etapy,
t . j . především z období výstavby a spouštění a informaceni z
oblasti opravárenství.
Pro blok WER 1000 M
W je tato problematika řešena v ranci úkolu RVT vytvořením informačního systému o jakosti v období výstavby a spouštění jaderně energetického bloku 1000 MW.
Hlavním úkolem systému je shromažďování, zpracovávání a archivace informací o vadách a poruchách technologických zařízení
jaderně energetického bloku a dále pak z a j i š t ě n í zpětné vazby
a toku informací v podmínkách podniku s cílem předcházet opakovaným vad<% a poruchám. Tento informační systém je budován
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tak, aby v rámci pviniku VE Škoda losricky navazoval na
celostátní informscní systém spolehlivosti, tzn. sledování konkrétního technologického zařízení pro JE z hlediska
vad e poruch od jeho výroby přes dodávku, montáž, spouštění e provoz až do skončení jeho "technického života".
Budování informačního systému, vzhledem k množství
informací a vzhledem ke kvalitě zpracování dat, se v dnešní době těžko obejde bez využívání moderní výkonné výpočetní techniky. Současná počítačová technik' je na takové úrovn i , že informační systémy založené ne počítačích jsou poměrně snadno realizovatelné a ekonomicky výhodné. Navíc rychl o s t , s níž se dsta a infornace mění, určuje rychlost zpracování dis t <; nutnost rychle identifikovat a analyzovat změněné podmínky.
Informační exploze je hlavním důvodem (a také důsledkem) existence informačních systémů, jejichž c h a r a k t e r i s t i ky a cíle lze shrnout takto: jsou to interakce určité skupiny l i d í , souhrn normálních činností a zařízení pro zpracování det k výběru, uložení, zpracování a obnově dat tak, aby
se neurčitost v rozhodování co nejvíce redukovala. Přitom by
měly být poskytovány informace v tom okamžiku, kdy jich mohou
uživatelé co nejefektivněji využít. Navíc jsou v systému zahrnuty některé specializované aplikační programy, které analyzují data a převádějí je do tvsru, který je pro člověka přirozený a srozumitelný.
V koncernovém podniku Výstavba elektráren je pro zpracování d>:t z období výstavby elektráren využíván počítač typu ICL DRS 300. Je to typ výkonného počítače s operační pamětí 2MByte, který splňuje všechny požadavky na rychlost a
kvalitu zpracování dot. Z programových prostředků jsou pro
tvorbu informačního systému využívány především dva databázové ay3témy, a to: DBASE II a DATAFLEX, Vyvíjený informační systém pro JE blok 1000 M
W je ověřován na výstavbě bloků
440 M
W (JE Dukovany, JE Mochovce) a všechny získané zkušenost i z ověřovacího Drovozu informačního systému budou uplatněny v konečné fázi vývoje.
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Jak již bylo řečeno výše, výsledkem činnou i tohoto
informačního Systému je znalost konkrétního zařízení dodávaného ne elektrárnu z hlediska jeho kvality a spolehlivost i od stadia výroby až do skončení jeho provozu. Tato skutečnost by se měla výrazně projevit zvýšením kvality a spolehlivosti při výrobě a provozu stejného nebo podobného zařízení v dalších budovaných jaderně energetických blocích,
.:ož nude mít nesmírný význam pro ekonomiku výstavby a proroz!, elektrárny, a tím tedy pro celé naše národní hospodářství.
Výstupy z informačního systému o jakosti a spolehlivost i slouží ve zpětné vazbě k navrhování opatření ke zvýšení
spolehlivosti jek ve sféře výroby, tak provozu a údržby.
tfdeje o spolehlivosti získané z provozu mají věak význam
také jeko vstupní data pro strukturní analýzy spolehlivosti
jednotlivých systémů jaderně-energetického bloku.
Práce v oblasti hodnocení strukturní spolehlivosti JE
VVER 1000 prováděné ve VE Skoda, k.p. Praha mají tyto hlavní
c íle :
- vyvinout metodiky ověřování spolehlivostních ukazatelů ceI io jsderně-energetického bloku a jeho podsystémů
- provést spolehlivostni analýzu a výpočet ukazatelů sekundárního okruhu JE VVER 1000.
Toto zaměření prací vyplývá z potřeb VE škoda jakožto
generálního dodavatele technologie a finálního dodavatele provozního souboru Strojovna pro JE 1000 MW.
Vyvíjené metodiky nevrhují nomenklaturu spolehlivostních
ukazatelů pro blok a subsystémy s přihlédnutím k jejich specifice (systémy normálního provozu, bezpečnostní systémy, ASŘ
včetně systému havarijní ochrany). Dále jsou doporufieny metody
stanovení zmíněných ukazatelů pro jednotlivé typy systémů včetně vhodného proítremového vybavení. Jedná se především o metody
strukturní analýzy složitých systémů založené na logických modeloch (stromech poruch). Tyto metody byly ověřeny při predikci

3•:•>

spolehlivostních ukazatelů JE VYER 1000 a jejich porovnání
s analogickými ukezateli JE VVER 440. Přitom se také zjištovsl vliv odlišnosti strukturního uspořádání zařízení primárního a sekundárního okruhu ne spolehlivost bloku JE.
Při strukturním rozboru byly porovnány bloky JE W E R
440 a VYER 1000 za předpokladu stejné spolehlivosti komponent s byly pro ně vypočteny základní spolehlivostní charakteristiky (součinitele pohotovosti, doby provozu a prostojů,
střední doby bezporuchové činnosti a střední doby oprav).
Pro oba typy JE byla uvažována možnost provozu na sníženém
výkonu, t.j. zmíněné spolehlivostní ukazatele byly vypočteny
pro provoz na jmenovitém, 75 % a 50 % výkonu a pak se vyčíslily jejich zkorigované hodnoty (přepočtené na 100 % výkon).
Zvláštní pozornost je věnována spolehlivostním výpočtům
systémů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti. Vyvinuté
metodiky se vyzkoušely při analýzách spolehlivosti aktivního
a pasivního systému havarijního chlazení W E R 1000 a to pro
případ mslé a velké havárie s únikem chladivá (LOCA).
Vývoj metodik pravděpodobnostního hodnocení spolehlivosti
a bezpečnosti je koordinován v zemích RVHP v rámci Komplexního
programu vědeco-technického pokroku (KP VTP)-3. prioritní směr
Jaderná energetika. V současné době probíhá testování metodik
a výpočetních programů, které mají k dispozici jednotlivé členské země RVHP. VE Škoda se zúčastnil na plnění tohoto úkolu a
předložil k posouzení mezinárodnímu kolektivu specialistů výsledky výpočtů kontrolního příkladu získané pomocí programu
PALMO vypracovaného v našem podniku.
Použití schválených metodik a programů při analýzách vybraných systémů JE provozovaných v jednotlivých zemích RVHP dovolí zjistit slabá místa těchto systémů a vypracovat doporučení ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti; předpokládá se, že
výstupem spolehlivostních rozborů budou technické požadavky
pro projektanty, výrobce zařízení a návrhy opatření při provozu směřující ke zvýšení bezpečnosti.
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Vyvíjené metodické postupy se aplikují také při hodnocení spolehlivosti sekundárního okruhu JE V. TI 1OOO.
Zkušenosti z provozu jaderných elektráren
svědčí
o tom, že konvenční zařízení mají značný podíl na porucuovo?ti jaderně-energetických bloků.
Podle světových zkušeností shromážděných v databázi
informačního systému PRIS MAAE u vodou chlazených reaktorů
poruchy na reaktoru a chladícím systému primárního okruhu
2r'.sobují zhruba 40 % neplánovaných prostojů. Zbývajících
60 % prostojů jsou zapříčiněny poruchami na parogenerátorech
(více než 17 % ) , turbogenerátoru a jeho příslušenství (asi
30 %), elektronapéjení (6 %) a ostatním zařízení.
Údaje spolehlivostního informačního systému (ISS) FMPE
ukazují, že u československých JS s reaktory W E R 440 činil
podíl sekundárního okruhu na celkových poruchových výpadcích
v období 1984 - 1986 přibližně 46 %.
Vezmeme-li v úvahu také informace PRIS o větší poruchovosti komponent, delších dobách oprav zařízení a delších plánovaných prostojích bloků vyšších výkonů, lze snadno pochopit, proč je v poslední době věnováno tolik pozornosti otázkám zejištěnl provozní spolehlivosti bloku W E R 1000 a zvláště jeho sekundárního okruhu.
Problematika spolehlivosti sekundárního okruhu JE W E R
1000 se řeší od roku 1986 v rámci úkolu státního plánu A 01123-811 "Jaderně-energetická zařízení s lehkovodními reaktory 1000 inr (dílčí úkol DÚ 09 Sekundární okruh). Na řešení
se podílí EGÚ Tanvald a VE škoda, k.p. Praha. Hlavním cílem
prací je:
- upozornit na základě detailního rozboru na eventuální slabá místa ve struktuře technologického schématu, případně
navrhnout změny nebo úpravy, které by vedly ke zvýšení provozní pohotovosti,
- provést analýzu automatického systému řízení technologických procesů sekundárního okruhu z hlediska jeho provozní

pohotovosti a z ílediska jeho vlivu no pro.ozní pohotovost technologických subsystémů,
- stanovit spolehlivostní charakteristiky celého sekundárního okruhu a jeho jednotlivých podsystémů.
Sekundární okruh je rozdělen na relativně samostatné
části, které tvoří z hlediska spolehlivosti v provozním režimu sériový řetězec. Při členění se přihlíželo k přiřazení
řídících prostředků subsystémů do jednotlivých dvojic zálohovaných systémů DASOH.
V EGÚ se řešila v roce 1986 spolehlivost napájení parogenerátoru. Výsledky dovolují posoudit, které prvky či
konstrukční skuoiny nejvíce ovlivňují výslednou spolehlivost
systému.
V roce 1987 bylo EGÚ uloženo provést odhad spolehlivostních vlastností okruhu mazacího oleje turbogenerátoru 1000 IÍW
JE Temelín. Výpočty byly provedeny pro výpadek mazání jednak
za chodu a jednak při doběhu turbogenerátoru. V úvahu byl vzat
také vliv selhání elektrického napájení a možného nepříznivého působení DASORu na ovládání motoru a armatur. Na základě
vypočtených hodnot střední doby bezporuchové činnosti byl zhodnocen podíl technologie a elektronspájení na poruchovosti systému a byly navrženy úpravy zapojení prvků, které dovolí 2,5
krát zvýšit střední dobu bezporuchové činnosti mazacího systému při doběhu turbogenerátoru.
Ve VE Skoda se provedlo porovnání dvou struktur zapojení
nízkotlaké regenerace bloku JE 1000 MW. Třívětvové zapojení
nízkotlakových ohříváků (NTO) představující projektové řešení
1. a 2. bloku JE Temelín se porovnávalo s alternativním řešením - jednovětvovou strukturou. U obou struktur byly definovány poruchy způsobující snížení výkonu nebo úplné odstavení
bloku. Jednotlivým poruchám NTO nebo jejich kombinacím odpovídá zcela určité a známé snížení výkonu. Podle poruchového
logického modelu každé definované poruchy NT regenerace byly
vypočteny příslušné součinitele nepohotovosti a jejich pomocí
potom apočteny doby trvání keždé z definovaných poruch. Pak

by i o možno vypočítat množství nedodané energit v důsledku
'Knžáé ze zmíněných poruch. Energetické porovnáni ukázalo,
že projektové řešení je vhodné při velmi spolehlivých NTO
(s intenzitou poruch X < 5.1O"^l/hod.) Výsledky analýzy
ukezují, při jekem poměru intenzit poruch velkých NTO (použitých v jednovětvoé struktuře) a mslých NTO (použitých
v 3-větvové struktuře) je výhodnější použít jedno nebo druhé zapojení. Z hlediska snížení nežádoucích odstavení reaktoru se jeví jako výhodnější jednovětvová varianta zapojení
NTO.
Závažným zdrojem poruch na československých JE je systóm kontroly a řízení (SKŘ). Podle standardních výstupních
sestav ISS FMPE tvoří energetické ztráty pro poruchy SKR
kolem 12 % z celkových poruchových výpadků. Přihlédneme-li
také k počtu poruch SKS, tvoří podíl SKĚ v průměru, přes 20 %
z celkového počtu registrovaných poruch. V některých létech
ovšem na jednotlivých blocích JE dosahoval počet poruch SKŘ
40-50 %. Přitom více než polovinu z toho představují poruchy
ochran typu "falešné působení", nejčastěji na generátoru a
turbino. Proto spolehlivostnímu aspektu byla věnována značná
pozornost při projektování zabezpečovacího systému turbogenerátoru 1000 MW (ZSTG). Byla provedena detailní analýza různýca variant zapojení vyhodnocovací, verifikační a povelové
části technologických ochran, počine je čidlem a konče silovými elektrohydraulickými převodníky.
Výsledky rozboru ukazují, že zapojení nevržené v ÚP nepředstavuje nejlepší řešení z hlediska spolehlivosti. Jako
nejvýhodnější se ukázalo zapojení verifikační části se třemi
snímači s výběrem "2 ze 3" se zdvojeným výběrovým členem,
které má nižší pravděpodobnost poruch typu "falešný signál"
při dostatečném zebszpečení ochranné funkce. Zapojení povelové části bylo zvoleno také z nově navržených alternativ.
V současné době je ve VE Škoda završen spolehlivostní
rozbor kondenzace turbiny 1000 MW podle projektové dokumentace 1. a 2. ^rloku JE Temelín.

V rémci úkoli RVT jsou rovněž řešeny ctázky prognózovaní a ověřování snolenlivor-tních ukazatelů JE bloků VVER
1000 MW. Byly vytypovaný vhodné normované ukazatele spolehlivosti s ohlede!!i na jejich použití pro ověřování spolehlivosti bloku v počáteční fázi provozu, kdy doba sledování je
limitována záručními lhůtami a soubor údajů o poruchách a
závadách je velni malý. Bylo proto nutné zaměřit se na nejjednodušší ukazatele, j-?ko je střední doba mezi poruchami
a střední doba opravy (resp. jejich převrácené hodnoty, t.j.
intenzita poruch a intenzita oprav).
Metoda stanovení matematického modelu rozdělení parametrů spolehlivosti byla ověřována na údaji: h o provozu bloků W E R 440 MW. Byl proveden výběr vstupních údajů ze spolehlivostního informačního systému FMPE JE, přičemž bylo nutno prověřit jednotlivé registrované prostoje po atránce jejich správné interpretace z hlediska spolehlivosti. Na základě
údajů o poruchovosti byl stanoven matematický model rozdělení
dob mezi úplnými poruchami. Prověřen byl dvouparametrický Weibullův model a jednoparametrický exponenciální model.Oba modely vyhověly provedenému testu dobré shody. Weibullovo rozdělení lépe vystihuje skutečné rozložení hodnot; exponenciální
rozdělení, jehož shoda se skutečností není tak dobrá, je jednodušší a umožňuje některé matematické operace, které nelze
uskutečnit při použití Weibullova zákona. Byly rovněž stanoveny neparametrické odhady střední hodnoty a směrodatné odchylky dob mezi úplnými poruchami, které velmi dobře souhlasí
s bodovými odhady získanými parametrickou metodou.
Bylo provedeno zhodnocení současné praxe prokazování
funkční způsobilosti JE bloků z hlediska významu této zkoušky
pro ověření spolehlivosti a byla potvrzena nutnost řešit otázky ověřování spolehlivosti JE bloku v počáteční fázi provozu
pomocí metod matematické statistiky a teorie spolehlivosti.
Jak již bylo konstatováno, při ověřování spolehlivosti bude
nutno omezit se ns jednodušší ukazatel^ (např. intenzitu poruch), a proto byla na údajích o provozu bloku VYER 440 MW ověřována kořelsSní závislost IEPZÍ jednoduchými a komplexními uka-

zatkli

(n^pr. součinitel pohotovosti, součini

1 iechnic-

kiho /ynzití). Analýzy provedené na základě údajů o JE bloJÍCI; yro^-07.ov'inýc:\ v CSSR ukazují velmi malou korelační závislost mrz i jednoduchými s komplexními ukazateli. Nebude
zře .-zlá aožno usuzovat z jednoduchých ukazatelů (např. z inteiiľi •..;•• poruch) zjištěných ne počátku provozu na budoucí
.jO'.'ľ.c-.v komplexních ukszat = lů, které je možno stanovit až
po ,'-ilbí době provozu.
Dále byla zkoumané otázka vlivu doby provozu na spolehlivost zařízení, zejmén8 se snahou stanovit délku počátečního období zvýšené intenzity poruch pro JE blok, Z rozboru
údajů o úplných poruchách 1. a 2. bloku VI, kdy bylo provedeno
přehodnocení typů prostojů po stránce je ji .h správné interpretace z hlediska spolehlivosti, vycht.i í délka období, ve
kterém intenzita úplných poruch klesá, cca 3-4 roky. Žádný
dalcí rozbor však tento průběh intenzity poruch JE bloku
podle t.zv. vanové křivky nepotvrdil, aí, již byl proveden na
zákT-iř. údajů z ISS FMPE nebo na základě údajů z mezinárodního systému PHIS MAAE. Kolísání hodnot ukazatelů spolehlivosti v průběhu času nevykazuje zákonitost, kterou by bylo
možr:o nouíít pro případný přepočet ukazatelů zjištěných na
poč -.ti:u provozu na ukazatele očekávané v ustáleném provozu.
Výsledky prr-cí prováděných v rámci RVT v oblasti spolehiivci-ti bloku VVER 1000 jsou využívány v současné předprovozní etapě (úpravy úvodního projektu, stanovení strategie údržby a oprav), dál? budou využity v etapě výstavby a
spouštění (informační systém o vadách a poruchách) a v etapš
provozu (ověřování spolehlivosti na počátku provozu, uplatnění optimálnícn údržbových režimů, slc-dování spolehlivosti s
následnými návrhy na opatření zvyšující spolehlivost a bezpečnost ) .
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ELIMINACE VZNIKU KRYŠTALIZAČNÍCH TRHLIN U Fe-Cr-Hi
NÄVABOVÍCH KOVU STABILIZOVÁNÍCH NIOBEM

1. Úvod
Vnitřní povrch tlakových nádob reaktorů W E B je opatřen
dvouvrstvovým nerezavějícím návareo. První, jednoprůchová
vrstva je typu 25Cr13Ni, nestabilizovaná a shodné u obou
reaktorů. Druhé vrstva je typu 19Cr10Hi, je stabilizované
niobem a navařuje se minimálně dvěma průchody. U reaktoru
VVER 440 se k tonu účelu používá pásky Sv 08Ch19N10G2B, u
W E R 1000 pásky Sv 04Ch20N10G2B. V obou případech se navařuje s tavidleni OF-1 0. Pásky i tavidla se vyrábějí v ČSSR
podle sovětské dokumentace.
Výroba nízkouhlíkové pásky Sv 04Ch20N1 0G2B byla v ČSSR
osvojena a páska měla být použita při návarech první nádoby
W E R 1 000. K dispozici byly pásky čtyř taveb a tavidlo OF-10
několika partií. Všechny pásky a tavidla plně odpovídaly
požadavkům technických podmínek (včetně obsahu cT-feritu
v pásce a v návarovém kovu), a přesto se nepodařilo uskutečnit bez trhlin jediný kontrolní návar. Vznik trhlin přitoa
nebylo možné vysvětlit na základě běžně znaných kritérií
(Si/C; Nb/C; * čT-Fe) a ani detailní analýza chemického složení nevedla bezprostředně k pochopení příčin potíží. Podobné problémy se při navarování páskou Sv 08Ch19V10G2B vůbec
nevyskytly.
2. Charakteristika trhlin
Podle výsledků metalografické analýzy docházelo ke
vzniku trhlin pod středy housenek, vždy v počátečním pásmu
krystalizace netaveného kovu. Výška trhlin jen zřídka přesahovala 0,5 mm a v některých případech trhliny zčásti zabíhaly i do spodní housenky, obr. 1. Zóna výskytu trhlin byla

tedy poměrně úzká v nacházela se jak nad rozhraním první
a druhá vrstvy, tak nad rozhraním jednotlivýcn průchodů
druhé vrstvy a byla i v průchodu posledním, což vylučuje,
že se na vzniku trhlin nezbytně podílelo tepelné ovlivnění.
V případě, kdy výbrus prochází zónou výskytu trhlin paralelně s rovinou navařené desky, obr. 2, vidíme, Se ve směru navařování se trhliny, resp. jejich zbytky, táhnou do značné
délky a často se větví. Důležitým poznatkem je rovněž to,
že trhliny se ve všech případech Síří po rozhraní mezi austenitem a cí~-feritem. Uvnitř každé z analyzovaných trhlin byla
prokázána výrazně zvýšená koncentrace křemíku nebo niobu
a často i síry, fosforu, případně hliníku. Několikanásobně
zvýšená koncentrace niobu či křemíku byla prokázána často
i v bezprostředním okolí trhlin a dutin v souladu s představou, že šlo o zbytky předchozích rozsáhlejších defektů, nedokonale zaplněné taveninou obohacenou zmíněnými prvky. Tato
fakta spolu s výsledky metalografických pozorování jednoznačně svědčí o nukleaci trhlin v průběhu krystalizačního
procesu.

3. Faktory ovlivňu.iící vznik krystalizačních trhlin
Přístup k řečení této problematiky se opírá o výsledky
podrobných studií mechanizmu vzniku krystalizačních trhlin
u dvojfázových nerezavějících ocelí, podle nichž /I,2/ má
na vznik trhlin zásadní vliv způsob krystalizace. Bylo ukázáno, že trhliny vznikají v kontaktu s taveninou tzv. difúzni zóny, a proto jsou touto taveninou často zmovu doplňovány (proces "hojení" trhlin). V případě primárně austenitické krystalizace, kdy ó~-ferit krystalizuje jako sekundární fáze v důsledku eutektické reakce, dochází na rozhraní s taveninou k rozdělování prvků mezi tuhou a tekutou fází tak, že tenká vrstva tzv. difúzni zóny taveniny se obohacuje feritotvornýai prvky (Cr,Si,Nb) i prvky nečistot (P,S).
To má za následek výrazné rozšíření kryatalizačního intervalu,
případně vznik filmů nízkotavitelných eutektik, snadné šířtní trhlin podél těchto filmů a neefektivní doplňování taveniny do vzniklých dutin a trhlin.
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. S tímto schématem jsou výsledky našich pozorováni
v plném souladu. Ukazují, že trhliny v návarov,, h kovech
vznikají velni snadno za situace, kdy <£-ferit krystalizuje
sekundárně ze zbytků taveniny při počátečním celulárním
růstu austenitu. V souvislosti se zrninou celulárního růstu
na růst dendritický dochází pak ke změně kryštalizační sekvence obou fází, tj. primárně krystalizující fází se stává
£ -ferit a trhliny se již nevyskytují.
Suutala et al. /3,4/ ukázali, že největší vliv na zněnu
kryštalizační sekvence obou fází má chemické složení krystalizujícího kovu, které lze vhodně vyjádřit poměrem ekvivalentů chrómu a niklu. Jak ukážeme dále, poměr Cr - _/Hi Ä _ citecj eq
livě vyjadřuje i tendenci návarového kovu ke vzniku krystali za ční ch trhlin, a to daleko lépe než procentuální podíl
zbytkového cT-feritu bez ohledu na způsob jakým vzniká. Je
dobře známo, že snížení obsahu Si, Nb, S a F v návarovén
kovu snižuje riziko výskytu krystalizačnich trhlin, Nedávno
publikované výsledky však ukazují /5,6/, že i v případě velmi nízkých koncentrací těchto prvků může dojít ke vzniku
krystalizačnich trhlin v oblastech primárně austenitické
krystalizace. Prosté zvýšení poměru Cr.o/^-o T návarovém
kovu nuže sít tedy příznivější vliv než snaha o dosažení
minimálních koncentrací .Si, lib, S a P, jak ukazují i námi
získané výsledky. (Přishodné koncentraci těchto prvků byl
navar s poměřen c r e Q /Hi e ( j = *»62 charakterizován největším
rozsahem a velikosti krystalizačních trhlin a zvýšení poměru Cr /Hi
na 1,85 zajišťovalo při stejné* tavidle navař
zcela bezdefektní).
Pro ověření vlivu chemického složení bylo použito výsledků získaných na 13 návarech páskou Sv 08Ch19I10G2B a tavidlem OP-10 a 42 návarech páskou Sv 04Ch20H10OZB (dřou výrobců) za použití tavidel OP-10, VÚZ Hl H a LW 410. Soubor
zahrnuje rozsah Cr /Ni
• 1,52 až 1,87. Vliv chemického
složení jt ilustrován na obr. 3 jednak v klasických souřadnicích
Schaefflerova diagramu a jednak v souřadnicích Cr /
Ni
N ieq •"roun (Si + Hb)/C. Vidíme, ža zatímco v Schaefflerově
(Si + Hb)/C Vidí
ž
í
S h f f l ě
diagrevu neexistuje jednoznačná oblast výskytu trhlin ve
vztahu ke zjištěnému obsahu cT-feritu, lze v souřadnicích
na obr. 3b takovou oblast dobře definovat a odvodit i závěry

cenné pro praxi (podrobněji viz /!/). Stručně lze říci, že
zajištění chemického složení návarového kovu, pro které poměr Crgn/^eo > 1 » '^» T * d * k bezdefektnim
návarům i při
vysokých obsazích křemíku a niobu, resp. vysokých hodnotách
(Si + Nb)/C.
Tím byl získán klíč ke zpřesnění požadovaného chemického
složení navařovací pásky Sv 04Ch20N10G2B a správnost navrženého řešení byla již prakticky ověřena na nová tavbě pásky
5s. výroby.
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ZÁKLADNÍ MECHANICKO - METALURGICKÍ CHARAKTERISTIKY POLOTOVAfl9
TN REAKTOH0 W E R 1000 VYRABĚNÍCH VE ŠKODA k.p. PLZEŇ

V k.p. Škoda Plzeň je rozpracovaná výroba pěti kompletů
reaktorových zařízení VVER 1000. V referátu jsou uvedeny některé zkušenosti s výrobou polotovarů pro svařované těleso
a víko tlakové nádoby (dále TN). Vlastní výroba navazuje na
rozsáhlý zkušební program /I/, zčásti realizovaný na devíti
prstencích prvních tří TN (homogenita chemického složení,
houževnatost a radiační stabilita). Nutnost této rozsáhlé
atestace vyplývala z toho, že ve srovnání s praxí sovětských
výrobců tacistují v k.p. Škoda určité odlišnosti při výrobě
oceli a v technologii tváření některých polotovarů.
1. Ocel tlakové nádoby
V podmínkách k.p. Škoda Plzeň se ocel vyrábí speciálním
postupem slévání taveb siemensmartinských a elektroobloukových pecí se zásaditou vyzdívkou a odlévá se přes pánev s redukční struskou a mezipánev do vakuovaného kesonu. Ocel se
vyrábí ve třech jakostních třídách, a to 15Ch2NMPA - používaná na polotovary typu prstenců mimo oblast aktivní zóny,
15Ch2NMPA/Š - ocel zvýšené kvality, používaná na výlisky
vrchlíku víka a dna TN, kde se neodstraňuje děrováním středová oblast ingotu, a ocel 15Ch2MMFAA - s nejvyššími nároky na
metalurgickou kvalitu, určená pro tři prstence situované
v oblasti aktivní zóny reaktoru.
Zásadní rozdíl proti technologii výroby oceli 1 5Ch2NMFAA
používané v SSSR spočívá v tou, 2e ocel se taví z litiny PVK
speciální* způsobem vybírané a nikoli za použití čistého železa typu ŽR-70 nrbo ŽR-90, pocházejícího z rudy z vybrané
lokality v SSSR. Ve -rovnání s ocelí tlakových nádob reaktoru
VVER 440 (!5Ch2MFA) bylo dosaženo výrazného snížení obsahu

mědi, fosforu i síry. Z porovnání s požadavky ne čistotu
oceli (pro tavbové analýzy Cu max. 0,06%, P max. 0,009*
a S mex. 0,010%) je zřejmé, že při této technologii se nedosahuje požadovaných koncentrací v případě fosforu a zejména
síry s dostatečnou rezervou. Od Šesté TN se proto připravuje
zlepšení technologie výroby oceli 15Ch2NíäFAA s využitím rafinační párne ASEA - SKF.
2, Polotovarové složení a technologie tváření
Nádoba se vyrábí výhradně z kovaných polotovarů - prstenců a kruhovek - které se vyznačují daleko menší anizotropií vlastností než polotovary válcované. Při děrování předkovků pro prstence se používá dutého trnu, kterým se méně
kvalitní materiál z osové partie původního ingotu z velké
části odstraňuje. Tím se zlepšují mechanické a metalurgické
vlastnosti vnitřního povrchu prstenců, na který se navařuje
nerezavějící austenitická výstelka. Z důvodu kvality tohoto
povrchu také dosud k žádným problémům při navařování nedošlo.
Lze říci, že výroba prstenců byla úspěšně zvládnuta bez větších potíží (včetně tvarově složitých hrdlových prstenců
s kovářsky vytvářenými hrdly).
Využití ingotů při výrobě prstenců se pohybuje mezi
57.2 a 61,4 %. To vcelku odpovídá světové praxi, neboi např.
při výrobě prstenců pro reaktor KWU 1300 MW se využití ingotů pohybuja mezi 60,0 až 61,1 % /4/.
Využití ingotů při výrobě kruhovek je nižší (57,0 a
53.3 % ) , a přesto představují právě kruhovky výkovky s nejvyšším procentem výskytu zmetků. Doposud bylo
zmetkováno
pět kruhovek pro výskyt nepřípustných ultrazvukových indikací , a proto bylo přijato opatření spočívající ve změně
metalurgie výroby oceli 15Ch2NMFA/Š (pánve ASEA - SKF)
a v případě kruhovky pro dno TN i ve zvětšení hmotnosti výchozího ingotu na 170 t (využití pouze 45,3 % ) . Na kolik je
toto snížené využití nezbytné pro zabezpečení požadované
kvality, je předmětem probíhajících výzkumných prací.

3• Struktura a vlastnosti polotovarů
N8 polotovary TN j?ou kladeny vysoké požsu.vky jak co
do úrovně pevnostních vlastností a křehkolomových cbeixsteristik, tak co do rovnoměrnosti vlastností po tloušťce stěn;'.
Dosavadní poznatky ukazují, že CrNiMoV ocel 15Ch2HMFA se po
záklndnÍE tepelném zpracování (t.j. kalení a vysokoteplotním popuštění na 650°C) při tlouštce stěny do 330 mm vyznačuje bainitickou strukturou s nulovým podílem proeutektoidního
furitu. Polotovarem extrémní tlouštky stěny (680 mm při tepelnou; zpracování) je prstenec víka TN. Ani zde vSak nepředstavuje výskyt proeutektoidního feritu závažný problém, neboí do
vzdálenosti 200 mm od obou válcových povrchů činil jeho podíl
v bainitické struktuře necelé 1 % 8 ve středu tlouštky necelých 18 % (výsledky atestačního programu). V tomto konkrétním
případě byla detailně ověřována i změna Eschanických vlastností po tlouStce stěny ve stavu reprezentujícím úplné tepelné zpracování (tj. včetně žíhacích cyklů simulujících technologické režimy po svařování a navařování). Bylo zjištěno, že
plastické vlastnosti (A,- , Z) se prakticky nemění, pevnostní
vlastnosti (R 0,2, R ) ke středu tlouětky nevýrazně klesají
(o necelých 1 0 %) a kritická teplote T k o vzrůstá" z -60°C
(povrchové oblesti) na -40°C (střed tlouěíky),
Mikrostruktura nepatří mezi vlastnosti kontrolované
systémem přejímacích zkoušek podle technických podmínek.
Dodatečně však byl do těchto podmínek zakotven požadavek kontroly vměstkovitosti polotovarů jednotlivých taveb podle normy GOST metodou Š1 (na každém výbrusu se hodnotí nejvíce znečištěné zorné pole a tavbu charakterizuje britmetický průměr
těchto hodnocení na celkové ploše alespoň 1200 m m 2 ) . Maximální přípustná vměstkovitost taveb je oaesena stupněn 3,5
pro sirníky, oxidy i kremičitany. Dosavadní výsledky nesvědSují tomu, že splnit tento požadavek nečiní vážnější obtíže.
Tak napr. u devíti prstenců z oceli 15Ch2NMFAA průměry jednotlivých taveb v kategoriích S (sirníky) a SN (netvářně kremičitany) jen zřídka převyšují 2,5 a v žádném případě nedosáhly 3,0. V kategorii SP (tvárné kremičitany) byly stanovení
stupně u t-veb vždy nižší než 2,0. To platí i pro případy, kdy

se u některých tev»'o vy sky t lj individuální VTVÍ+Í/V o rozměrech, které v ks-egorii SN Dyi.y hodnoceny stupněm 4 sž 5.
Ve věech analyzovaných případech šlo o komplexní, značně
heterogenní vměstky zjevně exogenního původu e všechny byly
nelezeny v blízkosti vnitrního povrchu prstenců při hlavovém
konci ingotú. Provedeno šetření však ukazují, 2e pravděpodobnost výskytu těchto vměstků v aktivní části polotovaru je
dosti malá.
Mechanické vlastnosti vyráběních polotovarů se zjíštují
ne

vzorcích odebraných z jeané třetiny tlouslky (od vnitř-

ního povrchu). Použitý systém tepelného zpracování v průběhu

výroby TN zaručuje, že viastnoeti aktivní části polotovarů
nebudou nižší než vlastnosti zaletěné ne těchto vaorclch.
V nůslsdujícícn

obrázcích jsme se poJrusili sumarizovat

dosahované základní mechanické vlastnosti polotovarů v závislostí ne jejich tlouštce při tepelném zpracování. Tak obr.
1 a 2 ukazují dosahovane hoanoty pevnostních vlastnosti včetně1 minimálních hodnot požadovaných technickými podmínkami
(jsou-li uvedeny dvě, vztahuje se

nižší z nich k prsten-

cům s tiouétkou stěny nad 6_}0 m m ) . Uvedené výsledky sice zatím nepředstavují ucelený a zcela reprezentativní soubor dat,
sle již zřetelně ukazují určité tendence. Především je patrná
silná závislost pevnostních vlastností na tlouštce polotovaru.
Dále je vidět, že z hlediska pevnostních charakteristik není
podstatného rozaílu mezi prstenci e kruhovKemi. A konečně, že
dosažení minimálních hodnot není ve všech kritériích stejné
náročné. Relativně malou zálohu má R p 0,2 při 20°C a fi^ při
350°C u polotovarů tlouštky nad 630 um, ale zvláště rizikový
se při teplotě 350°C *dá být především požadavek meze pevnosti u polotovarů tl<-\?Jík,-- ""SO ,.-; S3<? -•-. 'Mnkrétaě u hrdlových prstenců). PoŽadovanci o< "•

.'fi.s

i 20°C dosahují

naproti tomu všechny polotovary se zaačnou zálohou - viz
obr,

p.
Jak ukazu.ie obr. 3. plastické vlastnosti na tlouštce

polotovaru výrazně nezávisejí a s větší rezervou je splňován zvláště požadavek kontrakce u výkovků prstenců. Tažnost
Ac se zejména při 350°C pohybuje jen mírně nad požadovaným
minimem (prakticky vše v rozmezí 16 až 20 % ) . Ve srovnání

s -íin vykazují charakteristiky vrubové* houževnatosti dostatečnou rezervu, jak vidine z obr. 4. To platí . -láStô pro
prstence z oceli 15Ch2NMFAA, určené pro oblast aktivní zóny,
u kterých je požadovaná T k max. -25°C (u ostatních poletovarů ,
max. -10°C). Vidíme, že po aplikaci dvojí austenitizace (normalizace a kalení) při tepelném zpracování dosahují tyto prstence kritických teplot T w v rozmezí -80 až -60°C a KCV při
teplotě 5 C dosti výrazně převyfiuje 200 J cm .
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Ing. Josef Drahý, CSc
ŠKODA k.p. Plzeň, závod Energetické strojírenství
W Z Turbíny, 316 00 Plzeň

Anotace
V referátu je sestaveno porovnáni plnootáčkové turbíny
ŠKODA 1000 MV s turbínami této výkonové třídy předních světových výrobou. Mezi hlavní směry zdokonalování turbíny patrí zvýšeni odběru tepla při použití nové konstrukce NT části
turbíny. Další zvýšení odběru tepla (na cca 1500 MVt) je
•aožné při použití "satelitní" turbíny. V referátu Je dále
<tj s krt ován problém ochrany protifkorozně-erozivnímu působení
nok.á páry ve VT dílu turbíny a použití jednostupňového nebo
dvoustupňového přihřívání páry před NT částí turbíny, V závěru Jo zpracována stručná informace o pokusných stendooh, budovaných v souvislosti s turbínou 1000 MV.
1.
~"

Porovnáni turbíny ŠKODA 1000 MV s turbínami této výkonové
třídy předních světových výrobců.
Do konce roku 1988 bylo známo pět výrcboů turbín na sytou (přesněji na mokrou) páru výkonové třídy 1000 MV, na
"plné"otáčky 3000 min :
- Švýcarská Brown Boveri - BBC (dnes Asea - Brown Boveri ABB) pro elektrárnu Leibstadt ve Švýcarsku
- západongmeoká Siemens - Kraftwerk Union - KVU pro elektrárnu Triio ve Španělsku
- sovětský Leningradský závod - LMZ pro elektrárnu Rovenskaja
a další elektrárny v SSSR
- anglická General Electric - GEC pro alektrárnu Daya Bay
(Guangdong) v ČLR
- v ČSSR ŠKODA pro elektrárnu Temelín,
Srovnáni lze provést pro řadu různých parametrů. Podařilo 3 nám lískat srovnatelné podklady pro zadané podmínky tepelného cyklu, s jednou separací vlhkosti a s jednostupňovým
přihříváním páry. Jsou uvedeny v tabuloe 1, z níž lze odvodit následující závěry,
- pro tlak v kondenzátoru 8 JfcPa je rozdíl známé merné spotřeby tepla k výrobců v rozmezí - 2,5 koal/KVh, t.J, s ohledám
na rozdílnost plochy výstupních průřezů a na malé rozdíly
v tepelném schématu je u všech výrobou -a-* zoela srovnatelné hodnotě
- turbína ŠKODA je konstruována pro umožnění maximálního odběru tepla pro teplárenské účely. Jde o největší odběr tepla s jedné turbíny ve světové praxi stavby parních turbín
- v ostatních parametrech konstrukčního charakteru lze turbínu ŠKODA zařadit do horní poloviny pořadí (rozměr koncového NT stupně, typ rotoru, počet ložisek).
Závěr: turbína ŠKODA 1000 MV je plně srovnatelná a turbínami předních světových výrobou, odběr tepla pro teplárenské úSely představuje špičkovou hodnotu.

2.

Zvýšeni odběru tepla při použxti nové k.opstruXoe
NT části turbiny
~

V rámci téma u 3*2.1.2.2 Komplexního programu vědedkotechnického pokrolu zemi RVHP do roku 2000
- prioritní smSr III (Uryohlený rozvoj jaderné energetiky)
řeaíme ve spolupráci s CKTI. Leningrad nový NT díl parní
turbíny na otáčky 3000 min"' , konstruovaný pro možnost
vyvedení velkých odběrů páry pro ohřev topné vody centralizovaného dálkového vytápění. Jeho použití je předpokládáno přednostně pro parní tux-bínn 1OOO HV na sytou páru.
Jako výchozí byla zvolena naše koncepoe s patním průměrem
rotoru 2000 mm s lopatkou koncového NT stupně o délce listu cca 1000 mm. Použití 3 NT dílů této konstrukce u čtyřtSlesové turbíny 1000 MV umožní zvýšení odběru tepla z
turbíny na cca 1200 MVt při třístupňovém ohřívání topné vo~dy 150/60 °C.
Lopatky dvou posledních stupňů NT dílu budou řeSeny jako mimořádně robustní pro umožnění "protitlakového provozu",
kdy protéká NT částí značně zmanšené množství páry potřebné
k odvodu ventilačních ztrát a oba poslední stupně pracují
přifvyvinutóm zpětném proudění. Při kondenzačním provozu bez
odběrů páry pro teplárenské účely pracuje koncový NT stupeň
v oblasti transsoniokých a silně nadzvukových rychlostí
proudí c í páry.
3,

Zvýšeni odběru tepla na oca 1500 MVt použitím "satelitní"
turbíny

Perspektivní potřeba odběru tepla z jedné turbíny 1000 HV
na úrovni cca 15OO MVt vedla ku zpracování studie použití
"satelitních" turbín, různě zapojených do tepelného schématu
turbosoustrojí 1000 MV. Jedná se zásadně o dvě varianty zapojení, s možností řady alternativ:
A) Pára pro teplárenské účely se odebírá pouze ze satelitní
turbíny, paralelně instalované k hlavní turbíně (která je trvale v čistě kondenzačním provozu), obr. 1. Satelitní protitlaková turbína může pracovat s admisní parou shodných parametrů jako hlavní turbína nebo s párou odebíranou za separátorem mezi VT a NT částí hlavní turbíny. Dvouproudová dvoutělesová satelitní parní turbína má elektrický výkon max.
400 MV, tepelný výkon pro centralizované zásobování teplem
je 1^68 .... 1532 MV.
B) Je použita kondenzační hlavní turbína s teplárenskými odběry, k níž je paralelně přiřazena satelitní protitlaková
turbína s vlastními teplárenskými ohříváky, obr. 2. Při maximálním odběru tepla je v provozu hlavní í satelitní turbína,
při menSím odběru tepla pouze hlavní turbína. Celkový odběr
tepla: ik69 .... 1500 MV.
Poměr získaného tepla pro teplárenské účely (MVt) ku ztraoanemu elektrickému výkonu (MVt) je u variant A max 5,015,
u variant B max 5,681.

^,

Ochrana proti korozně-erozuimu působeni mokré páry
"*vě VT dílu turbiny

U řady dílů první turbiay 1000 MV pro elektrárnu Temelín je v maximálním rozsahu použita 12 % chrob. '4 ocel vzhle;ou] ku «vé vynikající vzdornosti proti korozívne-erozivníau
-působení mokré páry o relativně vysokém tlaku (oběžné lopatky, rozváděči kola, vnitřní i vnější těleso). Jak ukazují
zkušenosti zahraničních výrobců i vý*Ledky spolupráce s některými zahraničními organizacemi, lze dosáhnout u velni rozměrného a hmotného vnějšího VT tělesa (hmotnost cca 66 tun)
potřebnou životnost i při použité oceli s podstatně menším
obaahen. chrómu na př. 2,5 %. Tato ocel bude použita k výrobě
vnějžího VT tělesa pro další stroj© 1000 MV.
Zahraniční zkušenosti ukazuji táž ohrožení životnosti
t.n-.jek regeneračních výměníků tepla v důaledku eroze kapkami
vxí.í-.osti ve vstupní partii ohříváků (v případě větši vlhkosti ne vstupu do ohříváků než 3 %). Připravujeme jednoduché
separátory vlhkosti, praoující s vysokou rychlostí proudící
mokré páry a umístěné na výstupu odběrového potrubí, s cílen
prodloužit životnost trubek ohříváků snížením Jejich erozního napadení kapkami vody obsaženými v odběrové páře,
5.

Jednostupňové nebo dvoustupňové přihřifáni páry před
NT části turbíny?
U první turbíny 1000 MV je použito jednostupňové přihřívání páry před NT částí turbiny a to ostrou adnisní parou.
Přihříváni páry ostrou parou je nutné s ohledem na snížení
ztrát vlhkostí v NT části turbíny a především z hlediska životnosti lopatek koncového studně turbíny, provozovaných s
obvodovou rychlostí nad 600 m.s" .
V turbín 220 MV na sytou páru jsme použili dvoustupňové
přihříváni odběrovou parou z turbíny, což má příznivý vliv
na tepelnou účinnost zařízeni. Tento způsob přihříváni byl
možný s ohledem na menší obvodovou ryohlost koncových lopatek 52k m.s" . Dvoustupňové přihříváni u stroje Í000 MV je
možné řešit použitím - kromě admisní páry - zařazením dalšího ohřívacího stupně z neregulovaného odběru turbiny. Může přinést zvýšeni výkonu turbíny o ooa 5 MV (0,5 %) za cenu komplikovanějšího přihříváku i potrubního systému a tedy
možného snížení provozní spolehlivosti závazného uzlu, t.j.
separátoru-přihřiváku. Zhodnooení bude předmětem dalších
studii.
6. Pokusné steady budované v souvislosti s turbínou 1000 MV
V rámoi stáva jíoího státního úkolu jsou budovány tři
stendy související s parní turbínou 1000 MV a příslušenstvím:
a) Pokusná turbina, představující Jeden proud VT dílu v mSřítku 1 : 1 . Slouží k experimentálnímu ověření VT dílu
v širokém rozsahu parametrů a k ověřeni vypočtovýoh metod prouděni v mokré páro. V důsledku použiti nízkého
vstupního tlaku páry do pokusné turbiny se atol podmínky
vzniku kapalné fáza, jeho transportu na obtékané povrchy
a účinky na energetické charakteristiky průtočné části.
Výzkum vložní relativní srovnání různýoh úprav průtočné
cár ti s cílem zvýšení termodynamické účinnosti VT dílu
turbíny.
b) Zkjšební zařízení pro dynamické zkoušky lopatak za rotace
(t.ssv. Campbellův stroj). Umožní oddělení dynamiokýoh

zkoušek lopatek od výzkumu účinnosti NT dílů v mokré páře (k těmto měřením sloužila původní pokusná turbína
1000 MW, přenes m á do Experimentální zákJsdny parních turbín v roce 1957 z bývalé elektrárny Nýřany) a přesné měření frskvencních spekter lopatek, resp. svazků lopatek za
rotace, buzených systémem elektromagnetu.
C) Zkušební zařízení pro ověřování funkce sekce kondenzace
páry v dlouhých vodorovných trubkách bez vzniku vodních
rézů v trubkách, jehož znalost je nezbytná z hlediska zajiatění provozní spolehlivosti a životnosti přihřívéku.
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Tabulka ô. t
Porovnáni teohniokýoh a technickoekonomickýoh parametrů turbin
1000 M¥ na sytou páru, otáčky 3000 min" 1
BBC

Výroboe
Zeaě
Tlak vatu J. páry

(MPa)

Počet těles

LMZ

KW

ŠKODA

G.E.C

Švýcarsko

NSR

SSSR

ČSSR

V.Británie

5,8

5,75

5,88

5,88

6,43

VT + 3NT

VT + 3NT

VT + 4NT
vr- + ;NT
4,0..8,0
1200,..
1000
1800

VT + 3NT

VT + 3NT

8,0

7,5

1085

945

I85O

1690

11,2...
8,80
8. < .6

9,66

7,80

6

6

Tlak v kondenzátoru

(kPa)

8, 10

8,10

Délka lopatky konoového stupne

(mm)

950

1080

2050

1610

8,95

9,12

6

6

53,70

54,72

90,4...
52,8

57,96

46,80

1yp NT rotoru

svařovaný

oelokovaný

celokovaný

svařovaný

celokovaný

Počet ložisek na 2 rotory

3

3

4

3

4

Přepočtená měrná spotřeba tepla /. .»
v kondenzač. provozu pro tlak
)^S^\'•
v kondenzátoru 8 kPa
tKwn;

2537

2542

2470...
2540

2545

?

Rok uvedeni do provozu

1984

1986

1986

1992

1992

Maximálni patní průaěr NT rotoru (mm)
Výstupní průřez jednoho proudu
NT dílu
Počet výstupních proudů NT

„
(m )

Celkový v>otupni průřez všech
proudů NT dílů

_
(m*)

I n rj. Pavel Fuchs
Výzkumný ústav energetický, statní podnik, Česká ul . 17
468 41 Tanvald
SPgLFHI.iyOSTNt_ANALÝZA_SYSTÉMU_yNTTROREAKTnRnyÉ_KnNTRgLY
Anotace
Účelem příspěvku je seznámení s přístupem k řešení problému spolehl i vos tni analýzy systému vnitroreaktorové kontroly. Pojednáva o vytvoření spolehl ivostního modelu zkoumaného
zařízení, i. našem prípade se jedná o ohodnocený orientovaný
graf, způsobu výpočtu ukazatelů spolehlivosti systému. Na základe spolehlivostní analýzy stávajících systémů upozorňuje
na jejich spolehl i vostně slabá místa a uvádí doporučení pro
system vnitroreaktorove kontroly VVER 1000 MW.
1. Stručný popis systému vnitroreaktorove kontroly
System vnitroreaktórové kontroly (SVRK) využívaný na
blocích s reaktory VVER 440 MW je v podstatě měřicí ústředna
vybavená souborem snímačů a pevným programem. Poskytuje předev?ím údaje o aktivní zóně (AZ) reaktoru, sbírá však i údaje z některých dalších čidel, 'takže poskytuje širší informaci o stavu primárního okruhu a některých důležitých zařízeních sekundárního okruhu. SVRK je tedy tvořen řetězci vstupních signálů a elektronickou vyhodnocovací aparaturou.
Vstupní signály lze orientačně rozdělit na signály měření
teplot (měření nad AZ , na smyčkách, v kompenzátoru objemu,
parogenerátorech), signály měření neutronového toku (vnitroreaktorové měření pomocí samonapájecích detektorů), signály
měření ostatních fyzikálních veličin a binární signály o stavech sledovaného technologického zařízení. Ve vyhodnocovací
elektronické aparatuře jsou vstupní signály v souladu s programovým vybavením po zpracování vyhodnoceny a na příslušných výstupních zařízeních prezentovány operátorovi reaktoru.
Vyhodnocovací aparatura tvoří čtyři vzájemně propojené
stojany včetně pracovního pultu. Měření teplot je zavedeno
do stojanu UVC-28, neutronového toku do stojanu UVC-27 (většina) a UVC-29 (menšina), ostatních fyzikálních veličin do
stojanu UVC-29, binární signály jsou zavedeny do stojanu
UVC-26. Každý stojan má vlastní napájecí systém tvořený pracovním a záložním napájecím blokem a blokem ochrany BKnK-12.
Stojan UVC-26 má napájecí systémy dva. Pro strukturu stojanů
UVC-28, UVC-27 a UVC-29 je charakteristický určitý počet
mu 1 tiplexorů, dva vzájemně se zálohující A/D převodníky, spojovací bloky, místní řídicí blok stojanu a jeden, resp. dva
bloky ROM pamětí. Stojan UVC-26 dosahuje bloky vstupu binárních signálů, bloky zpracování a výstupu informace, dva místní řídicí bloky RAM pamětí. Pracovní pult je osazen napájecím blokem, monitorem a klávesnicí. Vyčerpávající popis
struktury a činnosti SVRK viz [l].
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.Jo vý.'i tupni ch formátů, kontrola vlastní činnosti, . . . ) , nel_a jej ohodnotit jedinou číselnou hodnotou některého z ukazatelů spolehlivosti. Je nezbytné vy typovat jeho jednotlivé
f.harakteristické funkce a k nim příslušnou čísel"ou hodnotu
,'"i řadit. Analýza spolehlivosti byla proto záměře, . na následující oblasti:
.1) Analýza vstupních měřicích řetězců a binárních signálů
(tj. stanovení ukazatele spolehlivosti jednotlivých vstupů) .
b) Analýza funkcí vyhodnocování měření a zpracování binárních
signálů.
c) Analýza funkcí výstupu na příslušná výstupní zařízení.
•J) Analýza naprosté funkceschopnosti SVRK.
K číselnému ohodnocení posloužil ukazatel pohotovosti K„
i pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) pro časo^y interval t e <0; 100> h. Volba těchto ukazatelů je záměrná, nebot jejich srovnání umožňuje úplnější pohled na spolehlivost SVRK. Pohlížíme-li na systém jako neobnovovaný prokáže se na hodnotě R(t) míra degradace jeho spolehlivosti
v čase, tj. kvalita jeho provedení. Hodnota Kp pak umožňuje
postihnout schopnost obnovení jeho provozuschonosti. Pro výpočet ukazatelů spolehlivosti analyzovaného systému byl použit výpočtový program GRAS [2], který umožnil prezentovat
výsledky jako závislost hodnot ukazatele spolehlivosti na
počtu zpracovaných měření nebo binárních signálů.
Při zkoumání principů činnosti SVRK vyšlo najevo, že byt
jsou jednotlivé stojany deklarovány jako autonomní, lze tento
pojem vztahovat jen na ty části stojanů, které se přímo podílejí na zpracování vstupních signálů (multiplexory, spojovací bloky, převodníky, předzesilovače, napájecí bloky odporových teploměrů a bloky určené pro příjem binárních signálů).
Porucha jakéhokoliv z těchto bloků nezpůsobí zhroucení funkceschopnosti systému jako celku, nýbrž se projeví snížením
počtu vyhodnocených vstupních signálů. Jednotlivé stojany
však obsahují další bloky, jejichž činnost je nezbytná pro
zachuvaní funkceschopnosti celého systému a jejichž porucha
vede k zhroucení celého SVRK (paměíové bloky, procesor, místní řídicí bloky, bloky ochrany BKnK-12, . . . ) . Provedená analýza systémové organizace zpracování a toku informací uvnitř
SVRK umožňuje tento rozdělit na části specializované (podle
druhu měření či zpracování binárních signálů) a na část společnou, která pak realizuje všechny nadstavbové funkce
(zpracování informace, kontrola činnosti, výstupy, . . . ) . To
zjednodušuje spolehlivostní analýzu SVRK, neboí dovoluje řešit jednotlivé části samostatně a počítat zvláší jejich ukazatele spolehlivosti. Agregací číselných hodnot těchto ukazatelů pak zjišiovat ukazatele spolehlivosti funkcí složitějších.
Volba spolehlivostního modelu vyplynula z uvedených
skutečností. Části SVRK specializované na příjem a zpracování jednotlivých druhů měření a binárních signálů se popsaly
orientovaným grafem, jehož hrany reprezentovaly vstupní měřicí řetězce, řetězce binárních signálů a příslušné bloky
analyzované části elektronické vyhodnocovací aparatury SVRK.

61
Zmíněné hrany byly ohodnoceny propustností a její
velikost
odpovídala maximální přenosové kapacitě reprezentovaného
bloku, přičemž toito kapacitou se rozumí pc."t měření či
binárních signálů zpracovávaných blokem. Vstupním řetězcům
byla přiřazena kapacita rovna jedné. Spolehl i vos tni hodnoty
jednotlivých hran ťyly stanoveny pro vstupní řetězce výpočtem na základě znalosti struktury řetězců a ukazatelů spolehlivosti jejich prvků (získaných ze spo1ehlivostních informačních systémů nebo udávaných v ý r o b c i ) , pro bloky elektronické vyhodnocovací aparatury SVRK z údajů o poruchách
vyskytnuvších se během provozu v Jaslovských Bohunicích
a Dukovanech nebo z technické dokumentace SVRK. Pro každý
druh měření (teplota, neutronový tok, ostatní fyzikální v e ličiny) a zpracování binárních signálů byl vytvořen samostatný ohodnocený orientovaný graf, který se řešil programem GRAS
a výsledek reprezentovala množina číselných hodnot udávající
závislost ukazatele spolehlivosti na počtu zpracovávaných
vstupů .
Pro společnou část SVRK realizující nadstavbové funkce,
je rozhodující, že porucha libovolného bloku v ní začleněného, mimo výstupních periférií, způsobí úplnou poruchu SVRK.
Tomuto faktu odpovídá spolehlivá r> tni model sériového zapojení s jednoduchým výpočtem ukazatele spolehlivosti. Výstupní
hodnoty výpočtu byly získány z údajů v provozu nebo v dokumentaci výrobce.
Uvedená idea řešení umožnila spolehl ivostně ohodnotit
řadu dílčích funkcí SVRK a jejich agregací stanovit výsledné ukazatele spolehlivosti tohoto systému plynoucí z různých
pohledů a požadavků kladených na funkceschopnost systému.
3. Výsledky spolehl ivostní analýzy SVRK
Pro omezený rozsah příspěvku nelze uveřejnit celý objem
získaných výsledků, zvláště pak množinu hodnot ukazatele
spolehlivosti závisle na počtu vstupů. Pro alespoň stručnou
informaci jsou v tab. 1 uvedeny výsledky analýzy jednotlivých specializovaných částí SVRK za předpokladu, že vstupní
řetězce mají ideální spolehlivost ( t j . hodnotí se pouze p ř í slušná část vlastní elektronické aparatury bez uvažování
v s t u p ů ) , tab. 2 uvádí již výsledky s reálnými vstupními řetězci, kdy je předpokládán maximální počet (kapacita) měření či binárních signálů a dále výsledek za společnou část
SVRK, kdy se uvažuje, že zpracovaná informace se objeví na
všech výstupech SVRK.
Tabulka 1
Vykonávaná
funkce
Měření teplot
Měřen í n . toku
Ostatní měření
Binární signály

R(t)

K

P

dle
z provozu dle
z provozu
výrobce
výrobce
0,8510
0,6145
0,9760
0,99B3
0,2541
0,1768
0,9833
0,9866
0.B756

0,9673

0,9988

0,9998

0,6771

0,7346

0,9944

0,9951
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Tabulka 2
Vykonávaná
funkce

Měření teplot

R(t)
dle
výrobce
0,4995

z provozu
0,8081

dle
výrobce

z provozu

l,46.10" 4
4

0,1797

Měření n. toku

0,1621

0,2331

5,0.10~

Ostatní měření

0,7728

0,8536

0,2941

0,2944

Binární signály

0,6572

0,7130

0,9941

0,9948

Společná část

0,4272

0,5425

0,9880

0,9785

Výsledný ukazatel spolehlivosti toho, že SVRK
slušný druh měření a výsledky dodá na všechna
zení, lze jednoduše získat pronásobenim údaje
části s údajem za příslušné měření. Naprostou
SVRK reprezentují hodnoty v tab. 3.

5,0.10-^

uskuteční příperiferní zaříve společné
funkceschopnost

Tabulka 3
R(t)
dle
výrobce

z provozu

dle
výrobce

z provozu

Bez vstupnich retězců

n,0276

0 ,0834

0 ,9417

0, 9588

Se v stupn ími řetězci

0,0175

0 ,0622

2 ,1.10" 8

2, 5.10" 5

Rapidní pokles hodnoty Kg necht nepřekvapuje. Je způsoben
dlouhou dobou obnovy u měření teplot a neutronového toku,
která je dána délkou kampaně reaktoru.
4. Doporučení pro SVRK na VVER 1000 MW
Z uvedených hodnot vyplývá, že SVRK na VVER 440 MW lze
hodnotit jako systém s nízkou úrovní spolehlivosti. Proto
zřejmě projektant navrhuje pro VVER 1000 MM dvě vzájemně se
zálohující elektronické vyhodnocovací aparatury. Analýza odhalila některé závažné systémové vady koncepce stávajícího
SVRK, které mohou, kromě úrovně spolehlivosti vlastního systému, i nepřímo ovlivňovat jadernou bezpečnost bloku a je
proto potřebné se jich u SVRK VVER 1000 MW vyvarovat. Autor
má na mysli:
a) Skutečnost, že kompenzační měření všech termočlánků je
soustředěno do několika málo bloků multiplexorů ovládaných jediným spojovacím blokem VB-57 č. 5. Tato zbytečná
centralizace vede ke ztrátě všech měření termočlánky při
poruše uvedeného bloku.
b) Nevhodné zapojení vstupních signálů od termočlánků v AZ
reaktoru do bloků multiplexorů, které způsobuje, že při
poruše bloku V13-75 č. J nebo VB-57 č. 3 dochází ke ztrátě
měření teplot na zhruba jedné polovině geometrie AZ, což
má podle provozních předpisů za následek nutnost snižování výkonu bloku - je možné vhodným zapojením omezit.

c ) R o z m í s t ě n í bloků ROM p a m ě t í do ifjdnot 1 i vých s t o j a n ů 5VRK
takže p o r u c h a m í s t n í h o ř í d í c í h o bloku nebo s y s t é m u n a p á jení libovolnóhľ stojanu znemožní komunikaci mezi procesorem a n ě k t e r o u ROM p a m ě t í , co? z n a m e n á ztrátu f u n k c e s c h o p n o s t i celého s y s t é m u . S o u s t ř e d ě n í ROM p a m ě t í do
stojanu UVC-2É o b sáhující procesor zvyšuje spolehlivost
systému.
Řadu d r o b n ě j š í c h o p t i m a l i z a č n í c h p ř i p o m í n e k n e l z e pro
o m e z e n ý rozsah p ř í s p ě v k u u v á d ě t . Je ž á d o u c í , aby p r o j e k t systému v n i t r o r e a k t o r o v é k o n t r o l y VVER 1000 MW byl v č a s k o r i g o v á n na z á k l a d ě s p o l e h l i v o s t n í h o p o s o u z e n í .

[l] Š P I N L E R , S. - F R A N C , L. - Ž T Á R A L O V Á , D.: S y s t é m v n i t r o r e a k t o r o v é k o n t r o l y " H i n d u k u š " . In: A u t o s 0 5 . P l z e ň ,
1985, G. 765.
[2] M A R K O , M. - A I C H L E R , 3.: M o ž n o s t i v ý p o č t o v é h o p r o g r a m u
GRAS při a n a l ý z á c h s p o l e h l i v o s t i . In: Z a b e z p e č e n i e k v a lity j a d r o v ý c h e n e r g e t i c k ý c h z a r i a d e n í . T á l e , 1 9 B 5 ,
s. 8 0 .
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VÝZKUM KRIZE PŘESTUPU TEPLA V PALIVOVfCE KAZETÁCH WER 1 0 0 0

Anotgce
V průběhu let 1982- 1986 byl na Velké vodní smyčce ZES
..kcds realizován rozsáhlý experimentálni program zaměřený
na \\ -zkum krize přestupu tepla v palivových kazetách W E R
100C* úkol byl řešen ve spolupráci se sov. organizacemi OKB
Gidropress a IAE Kurčatova, jejichž korelace jsou používányv
bezpečnostních analýzách aktivních zon VVER*
Program zahrnoval experimenty na 7 a 19-prutových elektricky vytápěných svazcích v imitovaných podmínkách W E R
1000, včetně nerovnoměrného vývinu tepla po délce a průrazu
svazku. Výsledky byly vyhodnoceny s použitír: jednorozměrných a subkanálových metodik výpcítu kritických hustot tepelných toků a použity pro ověření uvedených korelací v
podmínkách W E R 1000.
1 . Úvod
Spolehlivý odvod tepla generovaného v aktivní zóně, jako základní předpoklad bezpečného provozu jaderného reaktoru, je v případě VVER podmíněn především vyloučením t. zv.
krxze přestupu v palivových kazetách.
Podstata krize spočívá ve ztrátě kontaktu teplosměnné
plochy s kapalnou fází chladivá, ačkoliv v jádru proudu tato z'stává přítomná. Příčinou je překročení určité mezní, v
daných termohydraulických podmínkách hustoty tepelného tolra.
Nahrazení intenzivního procesu odpařování kapaliny pouhým
šířením tepla vedením, navíc parní vrstvičkou, způsobuje
prakticky přerušení ochlazení a zákonitě končí destrukcí
teplosměnné plochy.
Krize přestupu tepla představuje mimořádně 3ložitý
termohydraulický jev, jehož problematiku se nepodařilo dosud
uspokojivě vyřešit. Existuje sice řada hypotéz jejího vzni ,
ty ale nemají praktický význam. Jediný způsob jak krizi
předcházet, zejména v podmínkách W E R , proto spočívá v omezení zatížení teplosměnné plochy pod mezní hodnotu kritické
hustoty tepelného toku, při níž dochází ke směně jádrového
režimu varu na blánový.
Rozvoj jaderné energetiky na bázi lehkovodních reaktorů proto vyvolal i výstavbu experimentálních zařízení pro
výzkum krize varu u hlavních projektantů a dodavatelů jaderných zařízení. V SSSR byla vybudována v rámci programu
REMK smyčka v IAE Kurčetova a pro splnění exportních povinností (Lovi•'-a) smyčka W E R v OKB Gidropress. Na základě
prací těchto smyček, doplněných o výsledky dalších sov. a
rovněž zahraničních organizací byly vypracovány korelace

používané při bezpečnostních analýzách aktivních zón VVER.
Vzhledem k omezeným experimentálním možnostem uvedených
smyček (IAE tlak do 6 MPa, OKB Gidropress příkon do 1 MW)
byla při zahájení lehkoyodního programu naplánována účast
ZES Skoda na výzkumu krize přestupu v palivových kazetách
VVER, v souladu s obecně praktikovaným přístupem všech významných výrobců k problematice bezpečnosti dodávaného jaderného zařízení.
2. Program výzkumu krize přestupu s výsledky experimentů
Experimenty byly prováděny na Velké vodní smyčce ZES
škod8, jejíž experimentální část byla postavena specielně
pro tyto účely.
Cílem práce bylo ověřit zákonitosti krize přestupu tepla na 7 a 19-prutových modelech palivových kazet VVER 1000
provedených v měřítku 1:1 v rozsahu parametrů provozních a
přechodových režimů reaktoru. Zvláštní pozornost byla věnovaná oblasti nízkých entalpií (podchlazený var) a vysokých
tlaků, která nebyla v SSSR zkoumána.
V souladu s využíváním výpočetních kódů pro řešení termohydraulických poměrů v kazetě na základě subkanálové analýzy (COBRA, PUČOK 1000, VEVERKA.) bylo dále cílem práce ověření vlivu míšení dvoufázového média na vznik krize v modelu
s nerovnoměrným vývinem tepla po průřezu.
Program logicky opakoval vývoj, který absolvoval výzkum
krize ve svazcích prutu. Vycházel z nejjednoduššího svazku
s rovnoměrným vývinem tepla s malým počtem prutů pro ověření
jednorozměrových korelací OKB Gidropress a IAE, pokračoval
svazkem s axiálně nerovnoměrným vývinem určeným k ověření
gradientu výkonu na místo vzniku krize. Následující 19-prutové svazky s rovnoměrným a nerovnoměrným vývinem tepla
sloužily pro ověření zjednodušených jednorozměrových metodik s různým stupněm míšení (pesimistický, střední a optimistický odhad) a výpočtových programů s různými modely míšení. Závěrečný svazek sestavený z imitátorů palivových
prutů měl ověřit vliv nepřímého ohřevu na modelování jevu a
rovněž zákonitosti krize v nestacionárních podmínkách.
6
Experimentální program nebyl splněn v plánovaném rozsahu. Velká vodní smyčka byla přednostně využívána ke zkouškám pohonů regulačních orgánů. Chladící okruh smyčky, sloužící pro maření příkonu zkušebního úseku, byl uveden do provozu až v roce 1985. Spolu s nezbytnými potížemi, vyplývajícími z provozu tak složitého experimentálního zařízení jakým
smyčka je, to vedlo k redukci počtu plánovaných krizových
režimů. Poslední svazek byl v programů vůbec vynechán, poněvadž se nepodařilo zajistit dovoz imitátorů palivových
prutů.
Počet realizovaných krizových režimů na jednotlivých
modelech, s uvedením rozsahu tlaků, hmotových rychlostí,
vstupních teplot a příkonů svazků, při kterých jich bylo dosaženo, obsahuje tab. 1.

Svazek

Počet
prutů

Rozloženi
výkonu

Rozsah parametrů
p [MPa]

<ow [kg/m sj

T

vst ľ°l

Nfcr [™3

Počet
režimů

A

7

q(r)*konst,
q(z)=konst.

15,87
18,11

2445
3745

304,9
312,1

0,703
1,066

9

A'

7

q(r)=konst.
q(z)«*konst.

6,98
16,09

653
1586

182,1
231,6

0,384
0,553

13

B

7

q(r)«konst.
q(z)*var

6,88
16,45

886
2970

120,0
314,6

0,554
0,993
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C

19

q(r)«konst.
q(z)=konat.

12,0
18,46

888
2671

198,0
292,0

1,51
2,56

70

D

19

q(r)»var
q(z)»konst.

12,44
17,12

730
3656

200,6
313,8

0,908
3,28
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N
O

n
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N
O

5

O
O.

ex
Charakteristiky svazků s nerovnoměrným rozložením výkonu:
svazek B - K = 1,238
svazek D - K p = 1 ,347

3. Vyhodnocení výsledků experimentů a porovnání s výpočtem
Z předcházející tabuli je zřejmé, že počet realizovaných
krizových režimů ve svazcích s radiálně rovnoměrným vývinem
tepla A, B a C je nedostatečný pro vypracování nové korelace.
Proto byly experimentální hodnoty kritických hustot tepelných
toků, vztažené ke středním po průřezu svazku parametrům chladivá, použity pro ověření platnosti v podmínkách W E R 1000
stávajících korelací OKB Gidropress:

Q ^ = O,795(1-xr°' 5+O ' lO 5P ( r )°' 1 8 4 -°' 3 l ! x (1-0.185P) Jf
s korekcí

= [

> L

kŕ

L = 55.dT

na vliv axiálně profilovaného vývinu tepla

^kr
n
/q(z).dz]
, n = 3,79 - 19,«. |
z
z

kr

TL
T
L

2
+ 17,8s(|)
kr
kr

a IAE Kurčatova

^^iT
] 3 .l
- ^ ^r! + 0,7e

Výsledky experimentů ze svazků A a C se vyznačují vůči
korelaci OKB Gidropress v oblasti nízkých relativních entalpií, x<0,2, zápornou odchylku do -20% a naopak, při x>0,2
kladnou do 20% kritické hustoty tepelného toku. Střední odchylka experimentálních hustot od korelace je pro svazek
A -13,1%, pro svazek C +6,2%.
Ve srovnání s korelací IAE, která je konzervativnější,
jsou experimentální hodnoty v celém rozsahu zkoumaných parametrů vyšší. Střední odchylka pro svazek A je +9,7%, pro svazek C +12,3%.
Výsledky experimentů ze svazku B s kosinovým profilem
vývinu tepla se dobře shodují s oběmi korelacemi v predikci
souřadnice místa vzniku krize. Experimentílně
zjištěné hustoty kritických tepelných toků jsou nižší v-,1 srovnání s výpočtovými. Strední orärhylke od korplaee OKB Gidropress je -2,1%,
od korelace IAE -34,4%.

Zjištěné odchylky byly autory korelací hodnoceny jako
přijgtelné, ležící v toleranci měření a matematického popisu
experimentálních hodnot.
4. Ověření vý;oč tovych programů
V reálných podmínkách palivové kazety s radiálně nerovnoměrným rozložením vývinu tepla se používají předcházející
korelace v návaznosti na výpočet lokálních parametrů chladivá
subkanálovou analýzou přenosu hmoty a energie v bunkách svazku.
V organizacích, které se podílely na vyhodnocení experimentů, se výpočet kritických hustot, tepelných toků v palivových kazetách W E R provádí výpočtovými programy VEVEEKA a
PUČOK 100. Cílem porovnání experimentálních hodnot svazku D
s výpočtovými, bylo ověření přesnosti rozdílných modelů míšení dvoufázového chladivá použitých v uvedených programech.
Ve srovnání s korelací OKB Gidropress* r.plikovanou v programu VEVERKA jsou experimentální hodnoty o 21,3% vyšší a v
rámci programu PUČOK 100 naopak o -11,856 nižší.
Korelace IAE byla pro použití v kódech subkanálové analýzy upravena vynásobením koeficientem 1,213. Ve srovnání s výpočtem programem VEVERKA jsou experimentální hodnoty o 19,8%
vyšší.
Nejlepší shody experimentu s výpočtem bylo dosaženo v
kombinaci programu VEVERKA s korelací OKB Gidropress, korigovanou rovněž koeficientem 1,213. Experimentální hodnoty byly
v tomto případě o 3,1% vyšší.
Orientačně byly výsledky experimentů porovnány s přibližným .jed noro z měrovým výpočtem, provedeným za předpokladu, že ve
svazku nedochází k míšení chladivá. Experimentální hodnoty kritických tepelných toků vykazují vůči této limitní, pesimistické, variantě výpočtu střední aritmetickou odchylku cca +30%.
5. Závěr
Experimenty provedené na Velké vodní smyčce na modelech
svazků prutů s radiálně rovnoměrným vývinem tepla potvrdily
oprávněnost extrapolace korelací OKB Gidropress a IAE Kurčatova pro výpočet kritických hustot tepelných toků v palivových
kazetách na oblast provozních a přechodových stavů W E R 1000.
V režimu objemového varu, charakterizovaného kladnými hodnotami relativní entalpie, byly naměřeny vyšší hodnoty kritických
hustot ve srovnání s výpočtem.
Experimenty na svazku s radiálně nerovnoměrným,vývinem
tepla prokázaly, že aplikace uvedených korelací v kódu VEVERKA
pro výpočet kritických hustot na základě subkanálové analýzy
míšení chladivá
v reálných podmínkách palivových kazet W E R je
spojena s drlší5 systematickou rezervou v porovnání se skutečností. Naměřené hodnoty jsou v průměru o 20% vyáší ve srovnání
s výpočtcvýipi kritickými hustotami, určenými z lokálních parametrů chladivá v horké buňce svazku.
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VYBRANÉ KŘEHKOLOMOVÉ CHARAKTERISTIKY MATERIÁLÔ
TN REAKTORŮ VVER 1000

Anotace
V příspěvku
jsou shrnuty výsledky v y h o d n o c e n í zkoušek
lomové
houževnatosti
a rychlosti
růstu
trhlin
opakovaným
namáháním
při
konstantní
amplitudě
zatěžování
ocelí
15Ch2NMFA
a
15Ch2:JMFAA,
pro
tlakovínádoby
(Tľl)
reaktorů
VVER
1000.
Regresní
a
spodní
obalové
křivky
lomové
houževnatosti
jsou
určeny
i pro ocel
15Ch2MFA pro tlakové nádoby
reaktorů
V V ER
440,
porovnány
s referenční
krivkou
podle normy
HChO
IAE a
analyzovány
s
ohledea
na
vliv
tloušťky
zkušebního
tělesa.
Růstové
k ŕ iv Ky v u s t á l e n ý c h
podmínkách
rozvoje
trhliny
jsou
porovnány s výpočtovými křivkami uvedenými v literatuře .

1.

Vyhodnocení lomově houževnatosti

Hodnocení
lomové
houževnatosti
je
provedeno
pro
oceli
15Ch2:j:-!r A
a
15Ch2r;MFAA
pro
TN
reaktorů
VVER
1000
a
ocel
15Ch2MFA,
která
je
základním
materiálem
TN
reaktorů
VVER
440.
Soubor analyzovaných
výsledků
zkoušek zahrnuje
výsledky
získaný
v
ráaci
atestačních
zkoušek
základního
materiálu
t l a k o v é n á d o b y r e a k t o r u V V ;c R 1 0 0 0 a d o p l n k o v ý c h z k o u š e k o c e l i
15Ch2ľ!MFAA 1 . - 3 . k o m p l e t u TÍJ r e a k t o r ů V V S R 1 0 0 0 .
Ke
zkouškám
na
tříbodový
ohyb
nizkolegovanych
ocelí
15Ch2:iMFA a 15Ch2.NMFAA b y l a v y b r á n a z k u š e b n í t ě l e s a o t l o u š ť c e
7 5 a 2 5 m m , ke z k o u š k á m na e x c e n t r i c k ý tah z k u š e b n í t ě l e s a o
tloušťce
150
mm.
Při
vyhodnocení
lomové
houževnatosti
bylo
vesměs
použito
přístupů
e 1 as topí as t i c ké
lomové
mechaniky.
Méně
často
bylo
mo:":no a p l i k o v a t
přístup
lineární
elastické
lomové mechaniky X
v z h l e d e m k t o n u , že n e b y l y s p l n ě n y
podmínky
rovinné
deformace.
Uvedeným
způsobem
zjištěné
hodnoty
J
byly
přepočteny
na
hodnoty
lonové
houževnatosti
^„ ,
k t e r ý c h b y l o p o u ž i t o při r e g r e s n í a n a l ý z e .
V
případě
oceli
15 C h 2 M F A č i n i l
celkový
rozsah
tlouštěk
10 - 3 0 0 m m . V y h o d n o c e n í b y l o p r o v e d e n o o b d o b n ě j a k o v p ř í p a dě
o c e l i 15Ch2;JMFA v ý á e u v e d e n ý m i m e t o d a m i l i n e á r n í e l a s t i c k é
a e l a s topí as t ické l o a o v é m e c h a n i k y .
Výsledky
vlastního
kvantitativního
vyhodnocení
zkoujek
lo.T.ové h o u ž e v n a t o s t i
v podobě numericky
i graficky
vyjádřen ý c h k ř i v e k s t ř e d n í c h n o d n o t v z á v i s l o s t i na t e p l o t ě a s p o d ních o b a l o v ý c h křivek jsou podrobně uvedeny v / I / a
/A/.
Pro o c e l 1 5 C h 2 M F A ( z m a x i m á l n í h o s o u b o r u 30 e x p e r i m e n t á l n í c h
dat ) byly stanoveny regresní závislosti lomové h o u ž e v n a t o s t i
na r e l a t i v n í t e p l o t ě ( T - T
):
r e g r e s n í k ř i v k a , platní pro š?řodní hodnoty
X
= 1 0 6 , 7 . e x p ( 0 , 0 0 5 7 . C?-T.
))
(1)

98-98% spodní obalová křivka
:
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regresní křivka :

X
= 17H.1 . ex; (0,0084 . (T-T. ))
K
97-97% spodní obalová křivka :
°
,< : -13, 9 . exp (0,0083 . (T-T ))
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í 3)
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Z
uveJených
výsledku,
jejichž
grafické
znázorněn' pro
oceli 1 bCh2N';-!FA a 15Ch2ľiMFAA je na obr.l, vyplývá, že :
Pro oceli 15Ch2NMFA a 15Ch2NMFAA všechny
experimentální
body
leží
dostatečně
vysoko
nad minimálně
dovolenými
hodnotami podle referenční křivky MCKO IAE / 2 / pro havarijní režimy
a jsou pokryty již 9 5 % - 9 5 % spodní obalovou
krivkou v celém rozsahu zkušebních teplot;
Pro ocel 15Ch2HFA opět platí, že všechna experimentální
data jsou pokryta výše uvedenou referenční křivkou podle
MCHO IAE, ovšem s mnohem menší rezervou, o čemž svědčí i
fakt,že pro danou ocel se jako vyhovující jeví až 9 8 % - 9 8 %
spodní obalová křivka;
Vliv tloušťky zkušebního tělesa na spodní obalové křivky
je nutno zvážit především pro ocel 15Ch2MFA v i z . / 3 / , / 4 / .

2.

Stanoveni rychlosti růstu trhliny

Rychlost
růstu
trhliny
v ocelích
15Ch2MFA,
15Ch2NMFA,
1'óCí 2NMFAA byla zjišťována na zkušebních tělesech typu A/25.
Celken bylo provedeno 22 zkoušek při teplotě 20
C přibližně
míjivýin zatěžovacím cyklem s koeficientem asymetrie r = 0 0,2'j.
Měření
délky
trhliny
bylo
prováděno
opticky
pomocí
katetomeVru, t j . z jednoho povrchu zkušebního tělesa. Celkem
provedené zkoušky zahrnovaly jak základní materiál,tak svarový
kov a tepelně ovlivněnou zónu.
Všechny
stanovené
závislosti
rychlosti
růstu trhliny na
rozknitu součinitele intenzity napětí jsou uvedeny na o b r . 2 .
Zobr.-./.enó výsledky ukazují, že všechny hodnoty leží v poměrní úzkom tolerančním pásmu, které svojí horní hranicí o d p o vív.í závislosti podle / 5 / . Do obr.2 jsou zahrnuty i růstové
křivky podle / 3 / , které byly získány použitím odlišné metody
měření (potenciálové m e t o d y ) .
Vlastní vyhodnocení bylo provedeno v souladu s metodikou
"Zjišťování rychlosti růstu trhliny při opakovaném zatěžování a prahových
hodnot", schválenou
v rámci
tématu
22K.04
RVHP. Použitý výpočetní program byl vypracován podle /&/. V
ranci tohoto vyhodnocení jsme dospěli k následujícím dílčím
závěrům :
- Nejlépe
se osvědčilo
prokládání
regresní
křivky
tvaru
polynomu
2 . rádu
7 experimentálními
body
(podrobnější
vysvětlení viz /&/}.
- Byla ověřena vysoká reprodukovatelnost
získaných závislostí
rychlosti
růstu
trhliny
na rozkmitu
součinitele
intenzity napětí.
- Z porovnání s růstovými křivkami p'-lle / 8 / (obr.2) plyne,
2e '.yto křivky leží v námi st lovených tolerančních m e zí c n.
Citlivost
k hodnotě
koeficientu
asymetrie
r se
projevuje .'ninimální v podmínkách ustáleného rozvoje trhli r.. :\. projevuje se vliv použité metody měření.
- Uvedení krivka podle Karzova / 5 / přibližně
koresponduje
n horní ,-iranicí 9 5 % - 9 5 % tolerančního pásma, stanoveného
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:
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r f?:" e r e n ; n í '-: •• i v ,< o u p o d l e
•' 7 / .
.' !. i n o v P n •'•. t o i e ' o n j . ' i í n e z e v y h o v u j í
i ;•>:'•' s r o v n á n í
s výpoí•ovou
-••s-.ovo'j
křivdou
podle
,"•.)/,
^rerä
j e navržena p r o
p o a u;: o v 'i n í p r í p u s t n o s t i
a e f e k t j z a p r o v o z u J S . T a t o k ř i v i', a
podle
19!
v porovná ní s krivkou
podle
A S MĽ /7 / s e
jeví
jako
poněkud
rn ó n ě k o n z e r v a t i v n í
v ž; i r o k é n r o z s a h u
hodnot
rozi'r. L t u s o u č i n i t e l e
intenzity
napčtí.

3. Závěr
Základní materiálové charakteristiky jako je lomová houževnatost
a rychlost
růstu
trhliny
jsou běžně
zpracovány
ve formě přípustných hodnot daných spodními obalovými nebo
referenčními krivkami. Výsledky nárai provedeného vyhodnocení
výďe
uvedených
charakteristik
ocelí
15Ch2NMFA,15Ch2HMFAA a
též 15Ch2MFA lze shrnout do následujících bodů :
- Pro oceli 15Ch2.'JMFA a 15Ch2NMFAA určená 953S-95SŽ spodní
obalo á křivka leží dostateční vysoko nad minimálně dovolenými nodnotami podle referenční křivky MCHO IAE / 2 / pro
havari j ní režimy.
- Pro ocel 15Ch2MFA
též platí, že všechna experimentální
data jsou pokryta výše uvedenou referenční křivkou podle
MCHO IAc, ovsem s nenďí rezervou (pokrytí 9 B % - 9 8 % spodní
obalovou k r i v k o u ) .
- Vliv tloušťky zkušebního tělesa na spodní obalové křivky
je
nutno zvážit především
pro ocel
15Ch2"1FA, pro
niž
bylo na základě provedené analýzy navrženo snížení záruk
pro
spodní
obalovou
křivku
formou
korekce
(korigovaná
3 6%-9 6,á spodní obalová křivka viz / 4 / ) .
- Výsledky
vyhodnocení závislosti rychlosti růstu
trhliny
na
rozkmitu
součinitele
intenzity
napětí
ukazují,
že
všechny hodnoty leží v poměrně úzkém tolerančním pásnu,
které svojí horní hranicí odpovídá závislosti podle / 5 / a
příznivé je i porovnání výsledků zkoušek s křivkou podle
11! , tím spíše s výpočtovou křivkou podle / 9 / .
- Z uvedených výsledků vyplývá, že určené parametry lomové
mechaniky pro oceli 1 5Ch2."IMF A , 1 5Ch2NMF A A a 15Ch2MFA poskytují přijatelné záruky bezpsčnĹ-ho provozu JE s reaktory
typu V V S H.
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Obr.l - P o r o v n á m spodních obalových křivek lomové houževnatosti ocelí lt>Ch2NMFA* a 15Ch2"!MFAA**s výpočtovou křivkou
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In^ Václav Jahodář,
Ústav obecné energetiky ČSAV,Praha

Anotace
V referátu jsou uvedeny okolnosti,které vedly ku změnám
v dy/iSTáce poptávky po palivech a energii v posledních cca
dvaceti leteci. a Které odrážejí dlouhodobé tendence strukturální přestavby ekonomik vyspělých kapitalistických zeru.^ieré jsou cleny Evropské hospodářské komise OSN.Je pops-i na celková energetická situace,tak jak plyne ze statistic nych údaju ELK Jt roku Ib87.roiiud jde o spotřebu a výroDU elektrické energie,jaou vedle globálních údajů uvedeny
z;n=ny jejich struktury a problematika budoucího rozvoje.Vedle specifických podmínek rozvoje energetiky vybraných zemí
joou zmíněny i ekologické faktory,které ovlivňují energetiku.
1. Úvodem
V uplynulých letech došlo k dramatickým zmenám na světovém ropném trhu a na trhu dalších druhů paliv i surovin,který ovlivnil orientaci rozvoje energetického hospodářství ve
vét-^in^ státu dle nových tržních podmínek.Růst cen ropy v letec ÍÍJ73 a 1S75 poškodil ekonomickou aktivitu v celém průmyslovém světě.Na druhé straně však tento jev měl pozitivní
vliv n^ využívání jiných zdrojů energie.V zemích vyvážejících
i dovážejících ropu se změnil postoj vlád a podniků k energetice.V minulých změnách na straně zdrojů paliv a energie jsou
obsažena rovněž důležitá poučení pro energetickou politiku.
Nová situace si vyžádala nové odpovědi na problematiku strategie dlouhodobého rozvoje energetiky,odpovědi,které by vycházely z kladných stránek minulého vývoje,ale které by Be
současné vyhýbaly omylům*Klíčovým poučením je,že se energetická politika vyplácí,zejména podporuje-li racionální využívání energie.Daliím poučením je,ž« se u paliv a energie staly účinnými regulátory tržní síly.Jako příklad uveäma reakci
na zvýšení .en paliv,která vyústila do investic na průzkum
nových zásob paliv,ovlivnila přechod na jiná paliva a produkci zemí .které nespadají pod OPciCIěžba kupalných a plynných
ptiLiv v ieverní.-n .tiořikryla v roce lcj83 Kolem 30 í spotřeby

7r>
zemí £KS.Vytrvalé úsilí většiny států v realizaci nové ener5
getické politiky vedlo k tomu,že v polovin- osmdesátých, let
cena ropy Klesla,/ polovině roku 1^86 dokonce z 28 na cca 10
iolarů aa barel a nyní se stabilizovala na cca 13 dolarech.
Vývoj cen v ilouhodobé perspektiv.-; není vrak jednoznačný a
z loiiO r.lyns řada rizik "ři zpracovávání ^.LIJTV-QZ rozvoje energe ti-cy. Závažným faktorem jsou pro energetiku vyvstalé problémy ekologicitého charakteru a jaderné bezpečnosti.
2,Makroekonomické faktory rozvoje energetiky
Rozvoj energetiky nelze chápat izolované,neboí energie
je pouze jedním,i když důležitým,faktorem výroby a ekonomického rustu.Její prioritu možno respektovat tehdy,když s co
nejmenšími náklady dosáhne největšího účinku a užitku.V posledních zhruba dvaceti letech se vztah mezi spotřebou paliv
a energie a ekonomickým růstem zlepšil.Snergetická náročnost
tvorby národního dúchodutre3p.hrubého domácího produktu klesá.V roce 1S87 vzrostl ve světě hrubý domácí produkt/HDP/proti roJcu 1986 asi o 3»3 %,v zemích £HK,kam patří i Kanada a
USA,stoupl o 2,6 %.Do roku 19S0 až 19S5 se neočekávají výraznější odchylky.Tak např. v NSR oceňují na příštích deset let
roční přírůstky HDP na 2 až 3 %.Mezi jednotlivými státp byly
odchylky.V Severní Americe v posledních letech činily přírůstky 3 %,ve východní Evropě došlo k poklesům přírůstků čistého
materiálního produktu/z 4,6 % v roce 1986 na 3,2 % v roce 1S87
mimo SSSR,kde pokleo byl z 4,1 na 2,3#/.
Ve spotřebě paliv a energie byly roční přírůstky poiíuvedenými hodnotami.Při tom v dynamice poptávky po energii probíhají závažné změny,které odrážejí tendence strukturální přestavby ekonomik vyspělých kapitalistických států/VKS/.Ještěfv
šedesátých letech byl růst spotřeby surovin a energie spojen
B rychlým rozvojem materiálově a energeticky náročných odvětví.Tempa růstu odvětví zpracovatelského průmyslu/5,8 %/rok/
byla vyšší než tempa růstu IiDP/4,3 %/rok/.V 70.a ns počátku 80-tých let došlo k prudkému rozvoji služeb a roční přírůstky výroby ve zpracovatelském průmyslu byly jen 1,7 % ve
srovnání s 2,7 f u HDP.Těžiště růstu zpracovatelského průmyslu VKS se přesunuje do odvětví s vyspelými technologiemi
a tomu odpovídající nižší materiálovou a eners<etiCKOu nároó-

nosti.Stoupá užitná hodnota produkce.Na světovém trhu se surovinami nastalo kvalitativně nové údobí a došlo k Již uvedenému ppklesu cen energetických komodit a surovin.V údobí 1973
až 1986 se napr.snížila výroba oceli re VK3 v ^,. "meru o 25%,
z toho ve Prancii o cca 30% a ve V.Británii až o 45%,u nás
stále stoupala.U VK3 v západní SVROPS se současně snižovala
míra inflace/na cca 2,6%/a zesílily integrační vazby.2o vše
se odráží v rozvoji energetiky.Přestavba ekonomik socialistických ze:ní,která iaá za cíl intenzifikaci hospodářského rozvoje,se promítá do koncepcí strukturálních změn a rovněž ovlivňuje strategii rozvoje energetiky.
3.Celková energetická situace
Celkovou dnešní energetickou situaci možno charakterizovat dostatkem paliv a energie na světovár.; trhu.Ceny mají
tendenci pouze mírného růatu.Podmínky pro získávání paliv
jsou v různých zemích odchylné a mimo jiné aouvisejí i se
stavem kursu národní měny k dolaru.Těžební kapacity,kapactty
rafinérií a přepravní jsou vyšší než je poptávka,což ale o—
vlivňuje investiční aktivity,ovlivňuj e to výši prostředků do
průzkumu nových zásob paliv a do výzkumu.U zemí importujících paliva pokračuje úsilí o diverzifikaci zdrojů energie
a o racionální užití energie.
Jako výsledek podmínek makroekonomických a tržních vztahů v oblasti energetiky vzrostla světová spotřeba energie v
roce 1987 odhadem o 2,8 % a dosáhla úrovně 7,2 mld tun ropného ekvivalentu/1000 tre»41,86 XJ/.Růst spotřeby byl nižší
ve VKS/jen 1,8 %/než v zemích s centrálně plánovaným hospodářstvím/cca 2,8 %/a. než v rozvojových zemích/cca 2,6%/.Státy EHK spotřebovaly v roce 1987 kolem 69 % světové potřeby
psliv a energie/zhruba 5.4 mld t /.Strukturální změny v ekonimikách států západní Svropy vedly ic růstu prvotních zdrojů
energie jen o 1,3% proti roku 1986,v Severní Americe byl va,
1S&7 přírůstek 2,4%,v SSSR asi 2,5% a kolem 1% v ostatních
státech východní Evropy.Ve vztahu k růstu HDP se tak potvrsmJe redukce energetické náročnosti zemí £HK.
Dále pokračoval,i když menším tempem,pokles podílu kapalných pal1v v celkové palivo-energetické bilanci,V roce
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1S67 se snížil na ?6,8?S. Druhým výrazným prvotním zdrojem energie zůstává nadále uhlí/27%/»pak následuje zemní plyn
/•?4f/a stejným řodílem-ó,15?-se vyznačuje vodní energie a
jaderná energie, iixiatuja samozřejmě mezi jednotlivými státy rozdíly,dané jsjich specifickými podmínkami a jejich energetickou politikou.V Severni Americe a ve východní Evropě
má největší dynamiku růstu jaderná energetika,v západní 3vropě největší přírůstky měl zemní plyn.
4.Spotřeba elektrické energie
Ta'í jako růst spotřeby PaZ je závialý na úrovni a dynamice ekonomického rozvoje,tak také je závislá spotřeba el.
energie.Ve struktuře zdrojů výroby se odráží změny na strané PiSZ a řada dalších vlivů z makroekonomiky jednotlivých
oblastí a států.Fodrobnějsí analýza ukazuje vliv tzv.cyklckého efektu,.který je způsoben kolísáním produkce,zpomalením
či oživaním hospodářského růstu,Strukturální efekt má trvalejší charakter a plyne z již uvedených přesunů výroby mezi
různě energeticky náročnými odvětvími.Hodnotit lze i efekt
energetické náročnosti,který je založen na míře náhrady základních prostředků prostředky úspornej šiml na spotřebu energietresp.na zménách výrobních technologií a postupů ve využívání elektrické energie.I zde rná každá země svůj vlastní
typ vývoje,společným ryaem ale zůstává v zemích EHK posilování spotřeby eleKtrické energie a růst jejího podílu v oblasti konečné spotřeby.Spotřeba nevýrobní sféry roste rychleji než sféry výrobní.
Několik dat o epotřebě elektřiny:
-spotřeba zemí EKK činí kolem 72 f světové spotřeby
-podíl zemí S1IK na světové spotřebě elektřiny klesá/1960 byl
83%/ vlivem růstu industrializace v ostatních zemích světa
-po poklesu spotřeby v roce 1986/-2%/dochází opět k rzestupu
apotřeby/1987=0,7% proti?SB6/,obdobnému lltůml984 a 1985,kdy
přírůstky činily 4,5 resp.3»5%
-růst podílu elektřiny v konečné spotřebě všech druhů paliv
a forem energie uvádí hodnoty z roku I960,kdy byl v zemích
EKK 13,3%,a z roku 1986,kdy činil 15,6%.Jde o průměrné hodnoty,v Turecku byl podíl jen 8,5%,v Norsku 47,6$,ve Prencii
18 %,v Severní Americe 17,2% atp.SsSR v tomto směru zaostává
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a jsou rozdílné názory na úroveň elektrizace v dlouhodobém
výhledu,které se pak promítají zejména do rozvoje jaderné energetiky.
Podíváme-li se na strukturu spotřeby elektřiny,činí v
regionu SHK spotřeba v průmyslu podíl 47»7%»nevýrobní sféra 4S»3%»doprava 3%»Charakter ekonomiky jednotlivých zemí i
zde se promítá do této struktury.Kapr.v SSSR se v roce 1987
podílel průmysl nad průměr EKK podílem 64,3%,obdobně 1 v CSSR
/61,2%/,v PLR/617 %/ a v Rumunsku dokonce 8O,456«Opacně podíl
nevýrobní sféry byl nejvyšší v Dánsku-70%,v USA-65»3%,ve Švýcarsku 62 % atd.
Provedená mezinárodní srovriní konečné spotřeby elektřiny a její struktury užití ukazují,že ÍSSR zaostává za většinou VKS v důsledku nedostatečného sycení nevýrobní sféry,
kde průměrná spotřeba elektřiny na jednu domácnost je výrazně nižší a naopak výrobní sféra se jeví nasycená na úrovni
VKS s energeticky náročnou strukturou průmyslu.Rozdíl je v
míře zhodnocení el.energie v porovnání přes agregátní ekonomický ukazatel HDP.V konečné spotřebě elektřiny na jednotku FDP má SSSR o 25 až 40 % horší efekt.Souvisí to s nízkou
úrovní užitných vlastností naší produkce.
5.Výroba elektrické energie
Globální pohleé na strukturu výroby v zemích EHK dává
v roce 15*87 tyto údaje:Tuhá paliva se na výrobě elektřiny podílela bez velkých zmén z 41,5%/1974:cca 40%/,kapalná paliva
klesla na 7,5%/1974:19%/,plynná paliva relativné klesla na
14,2%/1974:16%/,pokles je také v hydroenergetice na 17,9%,
naopak podíl výroby z jaderných elektráren stoupl od roku
974/rok po prvém ropném šoku/z 5 % již na 19$.
Rozdílný přístup k rozvoji zdrojové části v jednotlivých
státech měl pro většinu společný rys v ústupu kapalných paliv
a v krytí přírůstků výroby na jaderných elektrárnách»Jejich
výroba to roce 1987 kryla totiž z téměř 36 % růst spotřeby el.
energie,který činil 262 TWhuVe Francii rŮBt výroby o 10,1
TWB kryly JE,což činilo 70% z celkového přírůstku výroby.
V SSSR zaznamenávají Btatistiky BUK růst podílu plynných paliv na výrobe z 24 ?! v roce 1974 na 34,1% v ro»e 1987*

Všeobecně roste kombinovaná výroba el.energie a tepla,jako
výraz směrů racioralizace.Ve struktuře výkonů převažuje stále
podal konvenčních tepelných elektráren.Koncem roku 1987 činil
v zemích EEK 63,3%,podíl JE vzrostl na 14,4%,podíl ViS kl«al
na 21.. Af% Lze současné zaznamenat v relaci na snížené přírůstky spotřeby el.energie poKles přírůstků nově instalovaných
výkonů elektráren.V roce 1&84 byly 65100 MW,v roce 1987 "jen"
43200 MW.Přírůstky byly kryty nejvíce jadernými elektrárnami
/225OO M>V/ a konvenčními tepelnými elektrárnami,vesměs uhelnými/15300 MW/.
Charakteristickým ukazatelm je také počet hodin ročního
využití maximálního netto výkonu.Činil v roce 1S87 4106 hodin,
v SSSR byl 5010 h«din,naopak charakter spotřeby ovlivnil úroveň využití v fivropě/mimo SSSR/ hodnotou 3852 hodin a v
USA špicKový charakter diagramu zatížení se odráží v hodnotě 3811 hodin.Ovlivňuje to řada dalších faktorů,zejména velikost rezervního výkonu v el.soustavě.Z hlediska dalšího rozvoje elektrizačních soustav,je tento ukazatel rovněž poučným.
6.Problematika dalšího vývoje energetiky
Pro řízení rozvoje elektrárenského průmyslu je typické,
že je třeba rozhodovat o potřebě nových výrobních kapacit zadu let předjej ich uvedením do provozu s tím,že má být znalost
o způsobu jejich provozu na dalších alespoň 25 let.Z těchto
důvodů je většina nových kapacit již v různém stupni přípravy,pokud jde o údobí do roku zhruba 2000.Pouze menší podíl
očekávaných přírůstků výkonů a výroby el.energie je ponechán
k pozdějšímu rozhodovaní,týká se však jednotek menších instalovaných výkonů.
Rozvoj energetiky v jednotlivých zemích znamená řešení
řady nových problémů spojených s požadavky,které souvisejí
s úrovní bezpečnosti a nezávislosti v zásobování el.energií,
se stále přísnějšími požadavky na zlepšenou ochranu životního prostředí,s růstem potřeby přizpůsobovat se podmínkám na
trhu paliv a na straně spotřeby citlivě reagovat v tarifní
politice na změny v nárocích na el.energii.Tyto faktory se
sice nemění ze dne na den,ale jsou z hlediska dlouhodobých
výhledů důležité pro stabilitu systému.
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Značný vi.iv n a e n e r g e t i c k o u p o l i t i k u tná v p o s l e d n í c h l e tech v e r e j n é m í n ě n í , z e j m é n a pokud jde o přijatelnost jaderné
ů.iersetiky.J&ou známá opíraní v n ě k t e r ý c h zemíc* k d a n a p r . v e
švédsku j i ž v r.lSS5 byl schválen zákon o energetické p o l i t i ce,zahrnující|strategii pro i m p l e m e n t a c i J á a t í m t ž e jejich
provoz má b ý t u k o n č e n d o r o k u 2010«FJnsko o d l o ž i l o v ý s t a v b u
dalších JS do příštích voleb v roce 1991,Jugoslavia rozhodla o naratoriu na nové JE do roku 2000,pro moratorium hlasoval i parlament v Itálii.Na aruhé straně energetická politika Francie a Velké Británie vedla k objednávkám nových JJS,t»—
céž p latí o celé řadě dalších zemí v regionu EKK i mimo něj,
jako je Indie,Japonsko,Korea atd.V NS3 je běžné ve výstavbě
v jaderných elektrárnách Ttft-**ý»*»">tiä kolem 4000 MW,oproti asi
2900 MW uhelných tepelných elektráren,které jsou v různém stupni rozestavěnosti resp.projektové přípravy.
Problémy dalšího vývoje energetiky jiou předmětem řady
jednání,organizovaných Výborem pro el.energii EHK.Pro racionální využívání el.energie byl vypracován program a poznatky
z jeho naplňování a návrhy nových opatření mají být projednány na sympoziu v r.l99O«Specielní skupina expertů se zabývá
vztahy energetiky a životního prostředí.Pro rok 1990 se připravuje diácuse na téma emisí CO- z elektráren na fosilní paliva a možné důsledky na změny klima*
Na rozvoj energetiky působí v jednotlivých zemích řada
jim vlastních podmínek,které se ne vždy respektují pri interpretaci pouze staticky pojímaných parametrů elektrizace.Mezinárodní srovnávání např.s USA často nerespektují,že za Raagana se upustilo od jednotné státní energetické politiky,že vý»oba a distribuce je zajišťována desítkami spoxečností a podniků. Import ropy roste„jaderná energetika dlouhodobě bude stagnovat,čisté užití uhlí k výrobě el.energie je ještě daleko ^obnovitelné zdroje energie nelze všeobecně efektivně využívat,
podpora rozvoji vědy a techniky se silně redukovala,trvá strach
z kyselého deště/vliv SO /a ze skleníkového efektu vlivem CD-*
Dosud sa mnoho nekřičí,ale roste diskuse,ve které řada odborníků mimo i ve vládě volá po reálné státní energetické politice v dlouhodobém výhledu.Přes trvalý růst spotřeby el.energie přijala většina elektrárenských společnosti nový plán
zdrojů pro budoucnost odvozený z neurčitosti předpovědí růstu

zatížení .Byla přijata atrategití minimalizace potřeb investičních prostředků na nové kapacity.Uvádí se politika fúzo,za kt •
ré by 136 hlavníc-, elektrárenských spoleónr-x:. bylo sloučeni)
do 41 organizací ...'pustilo se od tradičního plánování výstavby,
kdy převažovala vý3tavba velkých elektráren pro krytí spotřeby v základním pásaiu zatížení.Nová politika je charakterizována prodlužováním životnosti stávajících elektráren klasických
i jaderných o 10 až 20 let,výstavbou elektráren a jednotkami
menších výkonů ku krytí specielně bu3 středního,nebo špičkového pásma zatížení.lakové jednotky el.výkonu lze pak instalovat rychle a při nižších investicích.Roční přírůstky apotřeby klesly z hodnot přes 6 # ne ?,5 %• za údobí 1973 až 1987,
reap.pod 2% v průměru za údobí 1S80 až 1987.Strukturální změny v průmyslu vedly k snížení v oblast., základního zatíženi
Spotřeba v obchodním sektoru a bytová roste,zejména aplikace
elektřiny pro klimatizaci a vytápění,což v klimaticky extrémních údobích působí na vysokou špičkovou spotřebu?Vlivem
očekávaného nižšího populačního růstu,nedostatku nových vysoce užitných aplikací elektřiny,míry nasycení el.gpr '.řebiéi aa
vliva.Ti řady dalších faktorů plynoucích z potenciálu ekonomiky ae neočekává zvýšená poptávka po elektřině v USA.Na rozvoj zdrojů výroby bude přechodně působit i využívání rezervních výkonů,rozvoj v oblasti způsobů řízení odběru spolu
s tarifní politikou,finanční kritéria pro nové investice a
v neposlední řadě zostřené povolovací řízení pro nové elektrárny včetně pŕeapisú pro jadernou bezpečnost a ochranu životního prostředí.Proto má vysokou prioritu zvyšování epolehlivosti stávajících zařízení,již uvedené prodlužování životnosti a uplatňování spalovacích turbin a elektráren s
kombinovaným cyklem pro špičkové a střední zatížení.Fřírůstky
výkonu od 60 do 125 MW u spalovacích turbin a cca 90 až 200
MW u přidaného kombinovaného cyklu,spolu s krátkou dobou
výstavby dávají společnostem určitou pružnost a snižují rizika ze špatného ocenění výhledové popta'vky po elektřině.Taková elektrárenská Bpolecnost s 5000 MvV instalovaného výkonu >
předpokládá-li 2%-ní růst zatížení, potřebuje roční zvyšování
výkonu jen kolem 10C MW.Nékterí odborníci však uvádějí riziko
ve vztahu k perspektivní disponibilitě kapalných a plynných
paliv v U3A,k vývoji jejich ceiny a z řady dalších důvodů předpokládají,že ánešni procaa "odregulování"potřeby nových v e t
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kých elektráten je jevem přechodným.Nebude to brzo,ale nastane údobí,kd,y bude potřebná druhá generace jaderných elektráren
v USA,prohlásil v minulé n roce nový předseda E. ' •onova institutu.Jde o to aby téměř 1CŮ tisíc MV. instalovaných , USA v JE
prok*ázalo svoji bezpečnost,spolehlivost a vysokou efektivnost
provozu a aby byl úspešný i pětiletý program vývoje nového typu J S s vyšší bezpečností a s^ižšími investičními náklady a
s dobou výstwby velmi krátkou,který by sloužil jako základna
pro nové pokročilé Já s lehkovodními reaktory.
/.Závěrem
V referátu nebylo možné uvádět v celé šíři složitost a různorodost v přístupu k rozvoji energetiky v regionu EKK.Samostatný rdferát by mohl být věnován ekologický.u aspektům rozvoje
energetiky,který by postihl i ekonomické důsledky požadavků
na ochranu životního prostředí.V NGR jeou m-pr.oceněny investice do této oblasti pro fosilní elektrárny na 20 mld DM,v USA
se odhadují investice elektrárenských společností na 30 mld
dolarů.Cílem referátu bylo poukázat na hlavní faktory,které
v posledních letech ovlivňují jak dnešní stav,tak i výhledy
energetiky.?toohé je poučné i pro čs.ekonomiKu a energetiku.
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I:o •'•,'?':;•.•:' s^viti k r c ^ v o j i iíHderri''- H r. r g e t i k y v * S S R
r'-f^r-U zul-vvá zhodne :fnTir. přípravy výstavby JS Temelín
3 e
včetně p-:U.p'/rt-cilizŕ.C'í vý^ti-.vby k 02/196?. Stručne je
f,, vi orov :•','" r., sociálni zabezpečení prove, r-

jistit prakticky pouze výrobou elektrické en-r^ie z nov;
iaderrýo.'; elf-ktr 'r^n,
V n-ívwscosti na dožití, event, pf-^veíení klasických
zdrojů elektrické energie nu t ŕ pi f f i křiční programy a s oh-

?ľa ~<lrJ'rí tohoto p rourám a se podílí již provozované
I erne elektrárny. Od"roku 1979 byly poatupne předány do
ivc-f-i.- bloky s jadernými reaktory typu VTER 440, V současné dobo pracuje v 5SSR 8 těchto bloku, které se podílejí 16 ;':• na instalovaném výkonu elektrizační soustavy CSSR
nebo 26 ,~T ne výrob? elektrické energie. Současně .je rose3tev.xna třstí jaderná ele!'tr;'rna 4 x 440 MW v Mochovcích
a první jaderná ňleť-trárna využívající reaktory z výkonové
řady V72T 10C0 TíľA' v Temeľín? o celkovém výkonu 4 x 1000 M\V.
Probíhají investorské práce na nříprevě JS Kecerovce
2 r. 1000 Í".V a <7E Blahutovioe. 2 i 1000 ľ.IW a JE Tetov 4x1000 !
Provoz čsl. jaderný'";'"/ elektráren se vyznačuje dobrou
provcrní stabilitou, o čenž svědč:' vysoké koeficienty vyušití^a plnění plánu výroby. Přesto je neustále věnována
maximální pozornost jaderné bezpečnosti. Zařízení jaderných elektráren je pravidelně kontrolováno a udržováno v
rámci platných čsl. i svatových norem a předpisů,
£« fřápeasa a realizace J" Temelín
2,1,

Základní informace o souboru staveb JE Tenelín

Jaderná elel'trárna Temelín jako první 5sl» jaderná
elekf.rárna s bloky W E R 1000 je koncipována jako elektrárna s odběrem tepla - kromě dodávek elektrické energie v
předpokládané výši 23 TY/h/:*ok bude postupně zabezpečovat
zásobování íeskobudějov.ioké sídelní tiglomert.co teple.'?, r dod;'vletím í až OCCG TJ/rok 3 po3*upn.'r:> rozří řováníi^ 5^'

?4
topit
do písecko-strakonickó a táborsk? sídelní obleni až
r
n /maximální úroveň odtčru tepla z JĽTB ve výši 922 MW.
Výstavba JE Terr.elín je realizována souborem 10 staveb
: n ve s tóro váných koncerne;:- ČEZ O celkových nákla_ ^h 52 mld.
ľ.c.?,, s výstavbou elektrárny těsně souvisí cca 41 xnveatičiích akcí ch.'ir--Jrteru nepřímých, vyvolaných! a následných
investic, .jejich investory jsou zejména organizace řízené
Jč Y.ITV, MLHV í SR, PMDS, MZVž SSR, ze souvisejících investic
JETE realizovaných resortem FMPE jsou nejdůležitější soubory ateveb vyvedení elektrického výkonu a rezervního napájenívlastní spotřeby JETS o předpokládaných nákladech cca
2,c?8 mld. Kčs a aoubor st&veb vyvedení tepla z JETE do
českých Budějovic o předpokládaných nákladech cca 2,043 fflld,
K3s. Výstavba JSľS byla zahájena v roce 1981 výstevbo^u ubytovacích kagacit v Česk;/ch Budějovicích, přípravné práce na hlavaín staveništi byly zahájeny v roce 1983 a rozhodující IV.
3 stevba souboru obsahující první dva hlavní výrobní bloky
elektrárny v roce 1937. Uvedení prvního bloku JETE do zkušebního provozu se předpokládá v 11/92, druhého bloku s odstupem 13 měsíců. Třetí a čtvrtý blok JETE je připravován
jako V. stavba JSTE k zahájení v roce 1990 s cílem zabezpečit uvedení 3. bloku do zkušebního provczu v 11/95 (t.j.
18 měsíců po 2. bloku) a 4. bloku v GZ/57« -"l-rončení stavby
se předpokládá v roce 1998.
Přehled souboru staveb JE Temelín, včetně nákladů hl.
II - VIII je uveden v příloze,
2.2. Stav realizece 3ouboru staveb JE Temelín
Postup výstavby souboru staveb JE Temelín probíhá v zásadě v souladu s termíny stanovenými UPV S. 125/84 a 216/85,
Po ukončení staveb I.E - hotelová ubytovna Vltava + laboratoř radiační kontroly ; II. - přípravné práce (1, část) a
III, - přípravné práce (2. část), jsou v současné dob? v

a VI, - Mezisklad vyhořelého paliva.
Z věcného hlediska lze dosavadní rozvoj výstavby JE
Temelín hodnotit pozitivně. Na rozdíl od předchozích jaderných elektráren, včetně budované JE Mochovce se u J3TE daří
budovat v nezbytném předstihu potřebné zařízení atavebiště,
včetně ubytovacích kapacit, jejichž podstatná část (byty
z KBV a dvě hotelové ubytovny o kapacitě 2100 lůžek) je zejišxována foraiou souvisejících investic Jihočeským KW7,
i rozhodující podzemní inženýrské sítě, což umožní soustředění kapacit na rozhodující objekty ve špičkových, letech
výstavby.
Přes nesporně úspěšný 3osavadní průběh výstavby elektrárny je nutno upozornit na některé závažné problémy, která postup výstavby komplikují a v některých případech
již
ohrežují s;lněn?' koncových teraínů uvidění blok1* do provozu,
Předflvsíi.i
l<-- ni>tno konatttovat, že objemy úkolů státního
plánu nfi j-!-.ii.otlív? flosRvadní lota výstevby byly ?, různých
rbjektivníc): d'vn-'u (kupacit.v do^f.vatelsVých orjsniaací,

n.'Lpj).-tost -ipi-Ťkovýci". l e t výsU-.vby v •f'slsdku svy"'•"v 'ní obje.r.i prs c í v t ' c ' i ť i l e t o c h .
Z konkr: tní'.h p r o t i ?.rr.*i, kt ré komplikují p_r*ib?h^vy3tsv" " j • / J í ^ í - nedořešení pvfpadne čacové posunutí ohrožující
i,v-jŕ.;;' l . bloku do p^ovo"..! ve stanovaném terriínu l l / ? 2 , jsou
V;

- nezeji5t?no3t íevizových proatřeíkú na kompletační dovozy
"DT," JHÍLO subdo Je v•;-.-l!i a 3DS,
- n«3--. j i "t"úo.it aestandar-tn"rc.;i ocelových konstrukcí ve VS/^
- nez^ji^t^ní přeuvýrobr.í pŕíprs-v^, výroby °. montáže nerez
kon.itrukcí ;ŕ'ocht£ re-aktorii, bazén vyhořelého p a l i v a , ba —
r«n výir."::.,v paliva) pre 1. blok a všechny nerez oblícovky
Pro spln?:;í obje:au prací v leto'-ním roce a tíiľ\ i vytvo'•'ňní podr'.íŕiík pro včasné uvedpní 1 . bloku de provoza je mimo vypečení vý?e uvodcrv'ch problémů nezbytné v průběhu r o k u l j .
-

úpln? ct^--'l;ní ;.•-.ipravenosti strojovny 1. bloku, včetn?
iokončen: betoní"e pro stolici turbogenerátoru,
: rvní ."tiv^bní r ?i;:rL.v-3nost V. montáži na buäove aktivních
pono^aých . rcvoi':,
doki:i_?ietov:ír.í základové desky reaktorovny 2. bloku,
?._ ro vo i:-'.":: í pomocné kotslny,
price na přívodních vad ech z čerpací atanice Hněvkovice,
3tnv-bní price se značným podílem arnioblokú,
usazení Šachty r-;aktoru - T. čtvrtletí 1S90,
plno rozvinutí technologických xonťíží v roce 199O»

.','iincří^n? vížnrí altuace vznikla v po3ledním období v
příprav? V. stavby. Přestože byl v původně stanoveném teriínu dokončen
i do statní expertizy předložen PU této
stavby, nepodarilo se ani jednáním z úrovni zmocněnce vlády pro výstavbu JE a místopředsedy vlády SSSR dosáhnout
azavření kentrsktu na dodávku technického projektu 3. a 4 .
vedly
cení ,j;e^i-el
elektrárny a zmařené č'ísti .již provedených
a v aour'asti? Job? prováděných prací na inženýrských a í t í c h ,
včetně kar.-lú technické ody ď'.ležitá o celkovém objemu
cca 80 m i l . Xčs. Kromě toho není dl<-> předaného rozpisu
pl-'.nu na rok 198? V, stavba JSTE zařaienc mezi ntavby p ř i pravované k zahr'Ťí'tií v roce 1SSC. Nevyřešení těchto prohlému by znemožnilo dodrř.et předpokládaný postup výptt-.vby
3. a 4 . bloku a plánované terr.iíny j e j i c h zprovozněni.
Y nív'iznýc'i jediiáníc'i se sovět.^kýr partnerom o s i .
strana sleduje dialedna víechny nožnest ." p-istupu vedoucí
:
ke "plnení ľľ.tných t . rníiv* uvedení 3. . 4. bloku do p r ó r
VCI/L 'ľ !,•':. «, C2/?71, n to .1 -a cenu tri<M> 'dných opatření

c.L

v pří-ravě ste-vby. NepoJaří-lí se při .? Opravovaném jednání dosáhnout souhlasu sovětské strany a opakovaným použi'.j'(n tschnickúho projektu 1. a 2. bloku, nebo významného
skrr-ceaí dosud bežných lu'it pro zpracování aov. 'okumenta•.o nebude možno dodržet plánovaný postup výsttvbi JE Temelín a termíny uvedení 3."a 4. bloku do provozu.
Z hlediíia zájmu Jč XITV je podstatná rovněž skutečnost, Se v rcspisu zahajovaných staveb není mezi stavbami
k zahájení v roce 1S90 zařazena ani V.
stavba JETE náhradní rekultivace JETE. Jedná se o akci realizovanou
z e

y
tranických orgánu Jč krajt
':v;'n". a lze očekávat zásadní nesouhlas s dalším odsunem
raalizp.ee táto stavby (akce byla původně uvař.ována k zahájení v roce 1987 , pro nedokončení územní přípravy z viny
ú í c h orgánu odsunuta na rok 1990.)
Reálnost zahájení náhradních rekultivací v roce 1990
je dále zpochjčněna odsunem výstavby
"Vodohospodářských
\.síření prc rekultivaci Kane r.nánv(investor VRV Praha),
která realizaci V. A stavby podmiňuje, a která nebyla rainiíiterstvers lesního a vodního hospodářství p dřevozpracujícího průmyslu zařazena do plánu roku 1^39 (nejpozdljí přípustný termín zahájení z hlediska V. A stavby v roce 2. T SO) ani přípravo váného plánu roku 1990. ÍTutnost
jednoznačného rozhodnutí je vzhledem k politickému významu akce zcela nezbytné.
ý podíl v realizaci a v budoucín provozu JE Tencí ín mají výstupy úkolu RVT. Xromě výstupu R7T založeních při výstavb? dřívějších jaderných elektráren (celotSlcvý počítač, ře5ený v rámci RVT CEZ) byly pro elektrárny typu W E R 30C0 založeny např. úkoly kompaktní
sklenování ; ukládání RAO ; spouštění a provoz*JE 1000 j
be-pí??nost JE i stavební část kontejmentu i.'j. jejichž
výpt py jcou směřovány k termínem přípravy a realizace
^•sdrotlivých komponent. Na řešení všech rozhodujících
úkol'^ se podílí jak dodavatelé stavaíiní a technologické
5áctí, výzkumné úseky ESP, tak i koncern ÍSZ.
3. Příprava provozu JE Temelín
Z hlediska
nebezpečí
budoucího provozu jsou pravidell
n p e
'ny zejména ty
tyto oblasti :
ně rOf'dov'ny^
- nábor a príprava provozního personálu (stanovení počtu
školení),
- zabezpečení bytu pro provozní pracovníky,
- příprava spouštění.
Nábor p?'ovor:ních pracovníků probíhá dle schválené ni~
- křivky i potřebná kvalifikační struktuře. Příprava
-T.íhc 1O9ruo.'i:'.l.j re 'jsťí-^eřniije ve školících střěP.Sv.-' Trnava, KlSvs Brr.o a Školící elektrárně Duko-

.L. .•ľ-:::rí;vy V. ;:ťtvb- 'ľ.?;! bylc nn r/'rl^dr nooCv?t3Í'.óhc norisfitivu nro sleir^r^rny " bloky

o.sob (b-?- ;-ru.cov(,íků sociálního ^rogramu mimo areál J E ) .
Návrh d o-sud net ji kompetentními orgány schválen, s čímž
souvisí problnuiatiků zpracování prováděcího projektu p_řípravv provozu, Zahájením činnosti Řídící skupiny spouštění
a uzavření dod. č. 31 !c H S č. VE/00/8 (dodívku souboru
r t rejů a zařízení IV. B stavby) na dočvku spcifitěcí a provitar.í dokumentaci jsou již v současné době vytvořeny podmínky pro ber.rroblétnové provedení prací spojených se spouřtěním "I. bloku JE Temelín.
S prób] ÍHPŮ tikou portu provozních pracovníků úzce
souvisí* i KEoiíítění byť* pro jejic!. ubytování. S přihlédnutím

586 bytu pro krytí deficitu z roku 1990) v rozčlenění
1SS1
1C56 byt*
19&2
377 byt*
1SS3
270 b tú
IS24
126 byť*
I:-?5
84 bytů
Krytí požtdsvků na byty v roce ISS'0 v prvních letech 9. PLP
je dle závěrů provedených jednání možné pouze za předpokladu zvýšení rozsahu bytové výstavby v Jč kraji účelově vázaného pro k.p. JSTE (je podmíněno soustředěním kapacit z j i ných krajů nebo uvolněním kapacit Jč kraje ze závazků v jiných oblastech).
Otázce pokrytí bytů pro provozní personál je třeba věnovat neustále zvýšenou pozornost a věemi dostupnými prostředky satG.cpečit uvedené deficity tak, aby v době spouštěcích praoí a provozu jednotlivých bloků byly co nejmenší,
případně tyto problémy byly plně odstraněny. Sociální zabezpečení provozního personálu je . . 3nou r, důležitých složek
jaderné bezpečnosti*
4• Závěr
Problematika realizace výstavby JE Temelín je natolik
slošitý proces, který nemůže být popsán v jednom referát?.
?rcto jaem se zaměřil na pouhý stručný přehled současného
stavu realizace, včetně rozhodujících problémů, zasahujících negativně do plánovaných poctupů.
Výstavbou jaderných elektráren je plněn jeden z hlavních úkolů rozvoje národního hospodářství - pokrytí rostoucí potřeby el. energie s pozitivním dopadem do ekologie
vlivem odstranění elektráren na fosilní paliva.
Přes dílčí sirluzy a problémy na rozhodujících objektech
stavby povar.uji dodržení tertr.ínu uvedení 1, bloku do zkušebního provozu v r, 1992 i nadále za úkol krajně náročný,
til'? ptále íečtě splnitelný, budou-ll úspěšně splněny a vyP^Meny prrblémy specifikované' v tomto referát** a i nad\le
vtvore-j z* strany úst vědních orgáni podi.-.íaky pro plynulý
postup výstavby, ^ejr.wnu. ivjhovi'ny r.w.bytm- pricr:ty výct^v-

Příloha 1
Přehled stt-veb 3oufaoru JaTE
:.3 3tavbě. :

hoteloví ubytovna Vltava + laboratoř
radiační kontroly Seské Budějovice
náklady : hl. II - VIII
70,4 mil. Kčs
z toho stavební 64,8 mil. Kčs
Termín zahájení 09/81
Termín ukončení 10/84
přípravné práce / I . část/
'tavba
náklady : hl. II - VIII
239,9 mil. Kčs
z toho st.-.vební 227,9 mil. Kčs
Ter&ín zahájení 08/33
Termín ukončení 12/86
přípravné práce / 2 . část/
III.stavba
náklady : hl. II - VIII
908,4 m i l . Kčs
z toho stavební 746,6 m i l . Kčs
Terrain zahájení 12/84
Termín ukončení 12/88
III.G stavba ; pomocná kotelna JETE
náklady : hl. II - VIII 130,4 mil. Kčs
z toho stavební
47,9 mil. Kčs
Termín zahájení 03/87
Termín ukončení 05/90
III.D stavba
tepelný napáječ JETE - Týn nad Vltavou
náklady : hl. II - VIII
36,4 mil. Kčs
/pouze stavební/
Termín zahájení
06/87
Termín ukončení
03/90
IV.A stavba : přípravná práce / 3 . část/
náklady : hl. II - VIII
2.330,5 mil. Kčs
a toho stavební
1.849,8 mil. Kčs
Termín zahájení
10/35
Termín ukončení
09/92
IV.B stavba ; 1. a
blok
náklady : hl. II - VIII
25.765,7 mil. Kča
z toho stavební
7.841,9 mil. KSa
Termín zahájení 02/87
Termín ukončení 12/94
3. a 4. blok
V. stavba
náklady : hl. II - VIII
21.612,4 mil. Kča
z toho stavební
5.487,3 mil. Kča
Termín zahájení 03/90
Termín ukončení 12/97
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V. A stavba :

VI. stavba ;

náhradní rekultivace
náklady : hl. II - VIII
81,S nil. Kčs
/pouze stavební/
Termín zahájení
O3/SO
Terrain ukončení
03/94
mezisklad vyhořelého paliva
náklady r hl. II - VIII
824,1 mil. Kčs
z toho stavební
427,9 mil. Kčs
Termín zahájení
05/93
•?'• Termín ukončení
10/96

Doc. Ing, Jaroslav Kadrnožka, CSc.
Vysoké učení technické, fakulta s t r o j n í , Technická 2,
616 69 Brno

VYUŽITÍ HORKOVODNÍ AKUMULACE ENERGIE PROEFEKTx,*tf ZVÍŠEHÍ
MANEVROVATELIJOSTI JADERNÝCH ZDROJU ELEKTŘINY A TKPLA
Anotace
Jedním ze způsobu pokrývání proměnné části denního diagramu zatížení elektrifikační soustavy a prostředkem k efektivnímu zvýšení manévrovatelnosti jaderných elektráren je
horkovodní akumulace energie. V referátu je provedeno srovnání ekonomické efektivnosti výroby špičkové elektrické
energie v jaderných elektrárnách pomocí horkovodní akumulace
s výrobou špičkové elektrické energie v dalších energetických zdrojích.
1. Omezené možnosti stávajících energetických zdrojů pro pokrývání proměnného zatížení
Dnešní jaderné elektrárny nemohou pokrývat proměnnou
část diagramu zatížení. I u ostatních energetických zdrojů
jsou možnosti pro pokrývání proměnné části zatížení omezená
(vysoký minimální výkon, drahé palivo, vyčerpání disponibilního potencionálu a vhodných lokalit).
2. Horkovodní akumulace energie
Značné zvýšení manévrovatelnosti jaderných i konvenčních tepelných elektráren se dá dosáhnout použitím horkovodní akumulace energie. Pro zdroje elektřiny a tepla je vhodná
především :
- akumulace tepla v napájecí vodě,
- akumulace tepla ve spádových akumulátorech,
- akumulace tepla v systému pro vyvedení tepelného výkonu,
- akumulace tepla v tepelném napáječi a v tepelné síti*
3. Ekonomická efektivnost akumulace energie pro získání
špičkového výkonu
Základní technicko ekonomické charakteristiky akumulace
energie v napájecí vodě, u špičkového modulu se spádovým
akumulátorem a v systému pro vyvedení tepelného výkonu jsou
uvedeny na tab. 1* Závislost měrných výrobních nákladů na
špičkovou elektrickou energii na roční době využití, době
vybíjení a počtu akumulačních cyklů je pro příznivé a pro
nepříznivé podmínky pro akumulaci energie uvedena na obr.l.
V obr.2 je provedeno srovnání měrných výrobních nákladů na
špičkovou elektrickou energii u horkovodních akumulačních
systémů a u dalších zdrojů elektřiny. Získání špičkového
elektrického výkonu a zvýšení manévrovatelnosti jaderných
i konvenčních energetických centrál horkovodní akumulací
energie je ekonomicky velmi efektivní. Aby mohlo být možností akumulace energie náležitě využito, je třeba s ní počítat
již při návrhu výstavby nebo rekonstrukce energetických bloků.

Texty k obrázkům
Obr.

1 Závislost měrných výrobních nákladů v £ ~ na roční době
využití 1? .,, době vybíjení T y a počtu akumulačních
cyklů ra rok n r pro K
= 0,09; v^ = 0,18 Kčs.kWh"*1
A - příznivé podmínky pro akumulaci energie: v » 30
Bi^.láWh"1; i & = 10 000 Kčs.nT 3 ; i p a » 600 Kča.kW"*1 ,
98

?a " °»

B - nepříznivé podmínky pro akumulaci energie: v a *
100 m 3 .MWh~ 1 ; i « 5 00C Kča.m"3; i p f t = 2 000
1

Kčs.kVT i J-a » §,96

Obr.

2 Srovnání měrných výrobních nákladů na špičkovou elektrickou energii při horkovodní akumulaci energie s
měrnými výrobními náklady na špičkovou elektrickou
energii u dalších typů elektráren
HVA-A - horkovodní akumulace energie při příznibých
podmínkách
HVA-B - horkovodní akumulace energie při nepříznivých
podmínkách
JE - jaderná elektrárna, UE-konvenóní uhelná elektrárna,
3T - elektrárna se spalovacími turbínami, PVE - vodní
přečerpávací elektrárna

Seznam použitých označení
i
- měrné investiční náklady na akumulační prostor ( Kčs e m
ip a
- měrné náklady na rozšíření a úpravy v energetické
centrále, nutné pro uskutečnění nabíjecích a vybíjecích procesů - kromě akumulačního prostoru ( Kčs.kW )
K
- součinitel pevné složky výrobních nákladů
( N

n
11a
a
v
Eš

V

Tv

1
(1
ev
«
V
v
'
>
>
P

.

- počet nabíjecích a vybíjecích cyklů ( r~ 3
" o b J e m á e d n ^ akumulační nádrže ( nr )
~ měrné výrobní náklady na špičkovou elektrickou
1
1
e n e r g i i ( Kčs. kWh" , KSs.MWh" )
- sazba za nedodanou nebo odebranou elektrickou energii
při nabíjení akumulátoru ( Kčs. kWh""1 , Kôs.JWh"1 )
- účinnost akumulace energie ( 1 )
- dova vybíjení ( h )

v

£v
vQ

- roční doba byužití maximálních špičkového výkonu ( h . r "
- měrná potřeba akumulačního prostoru ( ^ " 1 )

v2
Tab. 1 Základní charakteristiky horkovodní akumulace energie
v napájecí vodě (NV), u špičkového modulu se spádovým akumulátorem (SA) a v systénu pro vyvedení tepelné, výkonu
(VTV)
ý
11
3
K
= 0,09; Vg = 180 Kča.MWh" -, i p f i » 1 000 Kčs.kW"] V 1 a = 300 n
1
hj TT?
a) pro
h.r
o ÍÍN a SA: n • 600;
600; Tm 3
3 hj
? ^ 1 800 h
r" ;
b) pro VTV;;£ £°
°
1 000 h.r"
"11 ;; TT =
a,r
Ukázat äl - druh akumulace energií

m

SA

VTV

nabitý
Teplota vody
lá toru vybitý

°C
°C

220

270

36

173

150
60

Provoaní tlak
v akumulátoru

MPa

2,7

6,0

0,9

Celková poměrná
změna výkonu

až 0,22

tfčinnoat akumulace energie

-

Měrná potřeba
akumulačního prostoru
Měrná dodávka
špičkové elektrické
energie
akumulační
Měrné
náklady- prostor
akumulační
na
systém
špičkový
výkon.
Měrné náklady na
nedodanou elektrickou
energii při nabíjení
akumulátoru

0s97

až 0,25

0,73

0,15.Qt
0,98

28 až 35 42 až 50

50 až 90

MWh.m"3

17 až 22 12 až 14

4 až 6

Kčs.m"3

10 500

18 200

4 900

Kčs.ni"3

20 900

24 400

9 900

Kčs.kW"1

2 010

3 150

1 970

Kčs.MWh"1

186

247

184

Pevná složka měrných
v ýrobních nákladu na
špičkovou elektrickou
e nergii

Kča.MWh~1

Měrné výrobní náklady
na špičkovou
elektrickou energii

Kčs.MWh"1 280 až 291 380 až 420 350 až 400

94 až 105 133 až 173 166 až 216

i

93

400

800

1200

t? lhr-1)
s,r
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1600

2000

2400
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t°

(103hr-1)
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LIMITUJÍCÍ FAXTG, I VE VÝVOJI JADERNÍ
"Nejvýznačnější duchovní vymožeností přestavby je právě
v mukách se rodící schopnost vidět se takovými, jakými
jsme, vid č t fakta a události takové, Jaké skutečně Jsous
uvědomovat si. Se důstojné ideály mohou být realitou ži-w
vota, a nikoli beznadějnými iluzemi sociálních smolařů*
/A. Jakovlev, Rudé Právo 16.11.1988/
Anotace
Od dosažení ekonomické dospelosti Jaderné energetiky /?.&•Onofre, USA, 1969/ a zvláště" od dosažení její průmyslové dospělosti /1979, dosažení 1 % podílu na světové spotřebě primární energie/ jsme svědky dvou dlouhodobých Jevů: neustálé
redukce počtu různých typů jadernýoh elektráren v průmyslové
výstavbě a odkládání realizace inovací nejvyšších řádů. Tyto
skutečnosti se stále významněji dotýkají i praktické stránky
dalšího rozvoje čs. jaderné energetiky. Je proto třeba je aralyzovat v širším kontextu.
1. Časový faktor
Vývoj nového energetického zdroje probíhá ve známých fázích: vědeoký objev včetně Jeho experimentálního průkazu,
technický vývoj, demonstrace technického prototypu, realizace
komerčního průmyslově opakovatelného prototypu a následující
hromadná průmyslová aplikace. Časové a finanční nároky tohoto
procesu Jsou velmi schematicky znázorněny na obr. 1.
Z historie moderní energetiky je
známo, že od experimentálního průkazu
vědeckého objevu do
prvního komerčního
průmyslově opakovatelného prototypu
obvykle uplynulo 30
až 60 let. /Bieselůr
vznětový motor potřeboval 60 let,
spalování práškového
uhlí 25 let, vytápění sluneční energií
Obr. 1
60 let, vodní turbíPrůběh vývojového zajištění inovace
na na malý spád 50
vysokého řádu
let, tepelaé Čerpad/a - čas, b - finanční náklady, c základní výzkum, d - technioky vývoj, lo 30 let ap./ 7
případě štěpných jae - technická demonstrace, f - koderných reaktorů s
merční průmyslové zařízení, g - celkové vývojové náklady, h - náběh prů- tepelnými neutrony
byla tato doba 27
myslové realizace
let /1942, Chicago,
USA, Fermiho první štěpný reaktor; 1969, San Onofre, USA,
první komerční jaderná elektrárna/, v případě štěpných reaktorů s rychlými neutrony byl" tato doba ji?. 4C lei /1946,

' 'b

Clementine, USA, první rychlý reaktor; 1986, Superphoenix,
Francie, první rychlá jaderná elektrárna o výkonu vyšším než
1000 MV7/ a v případě termojaderných reaktorů se zmínřná doba
ještě vlastně nezačala odpočítávat. /První exj^Tí^ntální
termojaderné" reaktory s kladnou energetickou bx. ncí se plánují na konec 90. let./
Při zavádění nových zdrojů primární energie uplynulo vždy
ve světě asi 100 let od průmyslového zvládnutí zdroje, kt^ré
bylo charakterizováno 1 £ podílem na primárních energetických
zdrojích, do dosažení 50 f> podílu, /obr. 2/ Průběh uplatňování nového zdroje byl přitom logistický. Pokud tedy bude další
vývoj probíhat jako dosud vždy v historii, dosáhne jaderná energetika 50 # podílu na primárních energetických zdrojích okolo r. 2080. To je v dobrém souladu s prognózami posledních .
Světových energetických konferencí, které odhadují podíl jaderné energetiky v r. 2030 asi ve výši 20 %>.
Vývoj a průmyslová aplikace inovaoí
vysokých řádů probíhá
v energetioe velmi pomalu. Je to dáno předeTÍím enormní kapitálovou náročností
soudobé stacionární energetiky. Hodnota investic do energetiky
představuje v moderním industriálním státu asi 12 % celkových
průmyslových
investic.
J 0.01
Obměn základních pro1850
1900
2050 a
1950
2000
středků je velmi pomalý a jejich faktioObr. 2
ká Životnost musí být
Průběh zavádění nového primárního
vysoká. /Bývá až" 50
energetického zdroje
let./ Jelikož žádné
/r. - čas, b - podíl v PEZ, c - dřeurychlené laboratorní
vo, d - uhlí, e - ropa, f - zemní
plyn, g - jaderná energie, h - obno- zkoušky nemohou dát
spolehlivou informaoi
vitelné zdroje/
o skutečném dlouhodobétn chování materiálů a zařízení, je riziko širokého prňmyslového zavádění dlouhodobě v reálných provozních podmínkách
dostatečně nevyzkoušených energetických zaiíeení enormní. /líapř". historie britských magnoxových reaktorů a nedávná historie sovětských vodografitových reaktorů./ V důsledku toho vývojové období do zahájení široké průmyslové výstavby Je vždy
velice dlouhé.
Jednotlivé fáze vývojového období se musí navzájem překrývat /obr. 1/, aby bylo možno ukončit vývoj v přijatelné době. Z tohoto důvodu se však v energetice běžně požadují reference o dvou úspěšně provozovaných blooích daného typu a výkonu jako předpokladu jejich komercionalizace. Realizace druhého bloku se totiž obvykle zahajuje dříve než se získají nezbytné dlouhodobé zkušenosti s blokem prvním, takže teprve , •:,
třetí blok může být představitelem komerční průmyslové serle.
2. Palivový faktor
Zásoby konvenčních paliv se technicky charakterizují Jejich hmotností a výhřevností. Jinak Je tomu u Jaderné energe-

tik
1
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Pri jaderné syntéze deuteria 5 tritiem vzniká, při jedné
elementární .jaiťrn/ rer.kci 1 neutron, při jaderném strpení 2
až 3 neutrony a při spalaci /hlubokém Štěpení/ až 50 neutronů. íJěkter' neutrony irj.sí byt obětovány na udržení řetězové
reakce a n-'které unikají nebo se parazitnět neplodně pohlcují. Reálné konverzní poměry bývají proto nilší, než by odpovídalo uvedeným neutronovým vytrakům. U termálních konvertoru může být konverzní poměr 0^5 až 1,0, u termálních breederů SLZ 1,1, u. rychlých breederu až asi 1,5, u hybridních termojaderných reaktorů a? 4,0 v plodivém uranovém cyklu, u čistých termojaderných reaktorů a2 asi 1,3 v plodivém lithiovén
cyklu a až asi 30 u elektrojaderných zařízení. Je vidět, Se
samotné termální konvertory nemohou zajistit ten přebytek neutronů, který je nezbytný pro plné energetické využití přírodních zásob štěpných materiálů.
Pro palivovou strategii jsou tedy rozhodující dvě skupiny problémů: jaké jsou skuteSné zásoby štěpných materiálů
cenově dostupných pro termální konvertory a v jakém vývojovém stavu jsou rychlé breedery a hybridní termojaderné reaktory. /Vývoj elektrojaderných zařízení se zřetelně opožduje
tak, že není zatím racionální s nimi reálně počSítat./
V oblasti palivového cyklu termálních konvertorů došlo
v poslední době ke mnoha zásadním změnám:•postupující prospekcí se identifikuje stále víee ekonomicky dostupných geologických zásob, zavedení laserového obohacování umožní pracovat beze ztrát snadno štěpitelných izotopů a dokonce i přepracovat dosavadní odpady ochuzeného uranu, konverzní poměr
vlastních reaktorů je mo5no dovést téměř až k Jedné, vyhořelé palivo je ekonomicky únosnější recyklovat do konvertorů
než do breederů a kapacitní rozvoj jaderné energetiky probíhá podstatně pomaleji, než se dříve očekávalo.
U zdokonalených konvertorů je zcela reálné dosáhnout s
palivovým re cyklem využití přírodního uranu do výše až asi
5,9 kg Unat/GWhc. Jestli v r. 2050 by měla jaderná energetika zajistit dnes prognózovaných 100 až 190 EJ/r primárních
energetických zdrojů /obr. 3/« vyžadovalo by to integrální
spotřebu přírodního uranu ve výši asi 5,7 až 10,9 Mt Unat.
Dnes ověřené a geologicky odhadované celosvětové* zásoby uranu, ekonomicky ještě přijatelné pro termální konvertory,
představují nejméně 7 Mt Unat, spekulativní zásoby se odhadují v pravděpodobné výši 16 až 19 Mt Unat a jejich maximální hodnota se odhaduje na 25 Mt Unat. Dnes ověřené a geologicky odhadované zásoby přírodního uranu jsou tedy schopny
udržet samotné termální konvertory v provozu bez vytvoření
přebytku neutronů nejméně do r.2040 až 2060, přičemž pravděpodobnější Je vyšší letopočet. Maximální spekulativní zásoby "by vystaíily za stejných podmínek přes konec příštího
století.
Situace v zásobování Štěpnými materiály umožňuje tak odložit asi o 15 až 20 let závazné rozhodnutí o tom, Jak se bude konkrétně realizovat období nadbytku neutronů. Zda pomooí
štěpných nebo termojaderných breederů. Tím ovšem dostává ter-

;;'b

mo jaderná energetika určitou nad "ji zásadně vyloučit potrebu
štěpných breederů, neboí první průmyslový termojaderný reaktor má byt uveden de prevozu před r. 2020. Kdyby však skutečné zásoby ^topných materiálů byly blízké" maximálním spekulativním hodnotám, mohly by naopak .štěpné breedery se svým velmi omezeným vytvořením přebytku neutronů dostat tolik historického 5a.su, aby se termojaderné breedery staly zbytečné aspoň' z hlediska palivových zásob.
3. Ekonomický faktor
Průmyslové zavádění nového energetického zdroje bylo vždy
spojeno s podmínkou Jeho ekonomické efektivnosti, tedy ekonomické srovnatelnosti s konzervativní, dosavadní variantou.
Pro udržení konjunktury zvítězivšího no300-1
vého energetického
zdroje však platí jiná podmínka: relativní růst nákladů na
jeho rozšířené využívání musí být menší
200než relativní přírůst společenské produktivity, vyvolaný
jeho rozSiřujícím se
využívajím. Maxima
na obr. 2 odpovídají právě těmto situacím, kdy další rozšiřování určitého
zdroje energie bylo
již placeno snižováním společenské produkce. Energie se za2020
2040
2060
2000
1980
čínala používat pro
zvyšování výroby energie. V dnešní doObr. 3
Vývoj další potřeby primárních energe- bě není vůbec jisté,
zda jaderná energetitických zdrojů ve světI
/a - čas, b - roční spotřeba primárních ka při přechodu do
energetických zdrojů, EJ/r, c - roční
období přebytku nespotřeba uhlí, d - roční spotřeba zem- utronů Je v zásadě
ního plynu, e - minimální roční spotře- schopna splnit uveba jaderné energie, f - ro<Sní spotřeba děnou základní dynayopy, g - roční spotřeba obnovitelných mickou podmínku a
zdrojů, h - maximální roční spotřeba
splnit tak tu histojaderné energie pro případ, že by neby- riekou misi, k níž
ly k dispozici obnovitelné zdroje; vo- se sama přihlásila,
da a dříví vypuštěny z diagramu/
Soudobé termální konvertory jsou
ahruba schopné konkurence s konvenčními zdroji. /Jejich ekonomická výhodnost není tak výrazná, Jak vynlývá ze srovnání
s místními fosilními zdroji. Na americkém kontinentu totiž
musí konkurovat -. laciným a kvalitním energetickým uhlím Spojených států a na ^uroasiJskén kontinentu s uhlím australským, které se přepravuje s minimálními dopravními náklady
na speciálních lodích o nosnosti 200 kt./
Vlastním ekonomickým problémem jaderré energetiky je cena za vytvoření přebytku neutronů. V oblasti .~t?pných breede-
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yslíku a možná i ozónu Řidčeji SÍI již hovoří o specifických
kologických problémech jaderné energetiky, Jimiž jsou havárie jaderných zařízení H radioaktivní a'paáy, vzniklé při výobě energie resp. při těSbšj zpracování a přep^ ování jaderných paliv. Správné by bylo uvést do této skupu...iy i problémy nešířeni jaderných 2 braní a možných důsledků aneužití
jaderné energie pro vojenské aebo teroristické líčely.
7 současné době je rozhodně" nejaktuálnější z uvedených
problémů problém jaderné bezpečnosti. Aktivní z<5na velkého
lehkovodniho reaktoru obsahuje v rovnovážném stavu svého vyhoření ekvivalent asi 100 kt rádia. Takové množství radioizotopů se nesmí dostat nekontrolovane do životního prostředí.
Nedostane se, pokud těsní povlaky palivových elementů. Po
haváriích v Harrisburgu a r Černobylu, kdy došlo k poškození
fcermetičnosti těchto povlaků, se ukásalo, 2e Jako společensky iínosná frekvence takových událostí je méně než Jeden případ na 10.000 reaktorových roků. Zároveň však se ukázalo, že
rětšina energetických reaktorů do těohto havárií takovou bespeČnost nevykazovala, takže bezpečnostně nevhodné bloky bylo
nutno buč odstavit nebo rekonstruovat. /Totéž čeká socialistioké společenství./
Jestli se nemá snižovat iíhrnná bezpečnost výkonové rostoucího jaderně energetického systému, musí se postupně
BryŠovat bezpečnost jednotlivých Jaderných bloků. Tak v první čtvrtině příštího století by měla pravděpodobnost velkých
havárií klesnout o řád a k polovině příštího století o další
řád. I při tak malé frekvenci těžkých jaderných havárií /I
roBhemnetizovaná aktivní zóna za 100 let/ není možné se smířit s príinikem rozhodujícího množství uvolněných nositelů radioaktivity do životního prostředí. Proto jako neoddělitelná
součást bezpečnostního zajištění jaderných zařízení jsou pasivní systémy pro lokalizaci havárií, kontejnmenty. Pravděpodobnost je ji ob. selhání při těžké jaderné havárii je jedna
setina /pro jednoduchý kontejnment/ až jedna desetitisícina
/pro čvojitý kontejnment/.
Ľ oitělnějšímu narušení ekosféry při provozu asi 10.000
energetických reaktorů by tak mohlo dojít asi Jednou za deset tisíc až jednou za milión let. Zdá se, že takovéto bezpečnosti Jsou celospolečensky přijatelné. Jejich zajištění Je
však velice nákladné. Dnešní mírné investiční náklady na jadernou výrobnu s lehkovodním reaktorem velkého výkonu Jsou
T aárislosti na době výstavby 2 až 3 tisíce &/kWe, coš je
nejnéně dvojnásobek investičních nákladů na fosilní energetickou výrobnu.
Druhou závažnou ekologickou otázkou je bezpečné trvalé
uskladnění vysoce aktivních produktů štěpení nebo vyhořelých
palivových článku. I když se jedná o umělé radioisotopy, Jejichž poloSas rozpadu je v některých případeoh řádu 100.000
let, v zásadě je jejich bezpečné trvalé uskladnění možné.
Svědčí o ton osud přírodních reaktorů v Gabunu, kde po 3 miliardách let se délky migrace těchto radioizotopů od místa
jejioh vzniku ukázaly řádu centimetrů. 7 kap. 2 nazvanýoh
25 Mt uranu však představuje po vyhoření objem více než 1
milión m3, jehož bezpečné uskladnění již může být značně obtížné. 7 kažaem případě však bude toto uskladnění velmi drahé. Zatíží výrobní cenu jaderné energie další významnou nákladovou položkou.
7 zatížení ekosféry jadernou energetikou je třeba počí-
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tat je Stě i s r/jene zásadními faktory, jakými Jsou radiační
"bezpečnost přepravy a uskladnění nízkoaktivních materiálů,
jakož i radiační "bezpečnost provozu jaderných výroben i závodů na přepraoo\ íní ozářeného paliva. «, 7erná zařízení vypouštějí plynné radioaktivní odpady do atnusféry a <Sást kapalných radioaktivních odpadů po zředění vypouštějí do hydrosféry. I likvidace doslouži vších jaderných zařírení není
bez problémůi
Všechny uvedené problémy Jsou řešitelné, některé z nioh
jsou již 1 částečně řešeny. Musí se jim však věnovat soustavná pozornost a je nutno počítat s tím, Se Jejloh vyřešení
bude ekonomicky nákladné. Rozhodně není pravdou, Se jaderná
energetika je tak ekologicky bezproblémová, jak by vyplývalo
z radiační situace r okolí normálně praouJících jaderaýoh
zařízení.
5. Závěrr
Jaderná energetika není z velice dlouhodobého hlediska
zrovna ideálním energetlokým zdrojem* Vše však nasvědčuje tomu, že po určitou delší dobu nebude mít lidstTO sa ni náhradu* Většina dosavadních prognóz kvantitativního růstu jaderné energetiky byla voluntaristioká a nerespektovala doctatec*ně věky nahromaděné zkušenosti. Ve skutečnosti prognózeváný
růst již probíhá volněji, než se původně očekávalo.
V důsledku velké spotřeby přírodního uranu v termálaíoh
konvertorech a kdysi identifikovaných malých zásob přírodního uranu se očekával kvalitativně velioe dynamický rozvoj
jaderné energetiky, v němž rychle za sebou v průběhu jednoho
století ašlr následovat Inovaoe nejvyšSíeh řádů: termální
konvertory, zdokonalené konvertory, štěpné breederj, lybrldní termojaderné breedery a konečně čisté termojaderní reaktory.
Skutečná situace však dnes vypadá Jinaki spotřeba přírodního uranu v termálních konvertoreoh se podstatně snížila a radikálně se zvýšily známé zásoby oenově dostupného uranu. které jsou sohopny udržet v provozu rostouoí systém
těohto konvertorů nejméně do poloviny příštího století* Dlouhodobá koncepční nejasnost je v tomto oboru savLnSna neznalostí skutečných zásob oenově dostupného přírodního uranu 1
thoria a termínu průmyslového osvojení hybridníoh termojaderaýoh breederů*
Zdá se, Se svět půjde bezpečnější cestou* nebude Sekat
na Sašově nejisté výsledky vývoje hybridníoh termojadenýoh
breederů a zahájí jako dopliíujíoí k dnešním termálním konvertorům Ještě výstavbu ryohlých breederů* lfa toto rozhodnutí Je však ještě asi 20 let čas, takže Jaderná energetika
je proti všemu původnímu očekávání ve střednědobé perspektivě bez naděje na velké inovace* I nadále se budou srejai
zdokonalovat a rozšiřovat současné termální konvertory včetně jejich palivového cyklu.
AS nadejde období přebytku neutronů* nebudou Sttfpné a
později termojaderné breedery termální konvertory vytlaSovat, nýbrž doplňovat. Je však velioe pravděpodobné, S* po
průmyslovém zvládnutí hybridníoh terraojademýoh breederů se
stanou štěpné breedery zbytečné. Proto je stale ve světě tolik rozpaků nad tím, zda mají být na přeohodnou a dost omezenou dobu vůbeo JeStě zaváděny* /obr. 4/

1C 2
Zcela opačně Je tomu v konvenční energetice, založené
na fosilních palivech. Jaderná energetika ji neodstranila.
Značně se však zvýšily ceny fosilních paliv a vznikly obrovské problémy ekologické. Tyto problémy se neda„' řešit bez
inovací vysokých řadů, realizovaných již ve střeuaědobé p e r spektivě: odsiřování, zplyňování, fluidní spalování, vysokoteplotní spalování, turbosoustrojí na nadkritické parametry,
paroplynové cykly, plynová turbosoustrojí. central!eovaňé
zásobování teplem s elektrárenských zdroju, akumulace tepla
anj.
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Obr. 4
yývoT1 palivového cyklu jaderné energetiky
/A - podíl z celkových primárních energetických zdrojů,
#, ATK - termální konvertory, později zdokonalené, PB - Štěpné breedery, HTB - hybridní termojaderné breeders , a - termální konvertory dosáhly podílu 1 % a rozvíjejí se logisticky tak, aby za 100 let dosáhly podílu
50 <$> na PEZ, b - za 10 let po uvedení do provozu průmyslového prototypu dosáhly štěpné breedery podílu 1 f>
a rozvíjejí se logisticky tak, aby za 100 let dosáhly
podílu 50 # na PEZ, c - PB dosáhly podílu 33 <$> z výkonu ATK a nadále se vyvíjejí tak, aby si tento podíl udržely, d - končí se potřeba růstu PB, jelikož byly zavedeny HTB. e - PB dopliíují pouze ty kapacity ATK, je2
nejsou zatím schopny pokrýt rostoucí kapacity HTB, f - konec potřeby PB absolutně, g - za 10 let po uvedení
do provozu prvního průmyslového HTB dosáhly HTB podílu
1 %> na PEZ, h - HTB dosáhly podílu 4 * z výkonu ATK a
dále rostou pouze v závislosti na růstu kapacit ATK/
V industriálních státech jsme tedy pravděpodobní na
prahu určitého období inovaSní stagnace jaderné energetiky
a inovačního růstu konvenční energetiky na fosilních zdrojích. Je však velni třeba bedlivv sledovat a analyzovat
další, vývoj ve světě, neboť se ve všech směrech provádějí
-Intenzivní ,ědecko vyzkunnč a vývojové práce. Vyspělé industriálni společnosti jsou průmyslově velice adaptibilní,
tak-Se náhlé a nečekané překvapení není vyloučeno, i kdyS
zatím není pravděpodobné.
/

Ing. Josef Kotrnoc'-i, C S c a kolektiv
3K0DA k. p. Plzeň, ZES/WZB, 316 00 Plzeň
VÍZKUM PŘESTUPU TEPLA PŘI MODELOVANÍ HAVARIJNÍHO CHiAZF,w
AKTIVNÍ ZÓNY

Anotace
V práci jsou uvedeny některé výsledky experimenta
prací v oblasti přestupu tepla, získané zpracovánía ex,
mentálních hodnot naměřených při modelování havariji-íazení aktivní zóny reaktorů V VER. Experimenty byly rrov.-.
na experimentálním úseku s kruhovým a mezikruhov^ii -M:-\*
1.
Výzkum režimů přestupu tepla, na experimentálna, CIÍ .
zeních ZES škoda k. p., odpovídá stádiu znovuzaplavov^. . <;.
tivní zóny po havárii s velkým únikem chladivá. Price .>•. •..
prováděny ve spolupráci s IAE Kurčatova Moskva, Důležité.
místo v tom zaujímá experimentální výzkum procesů smáčeni
ploch ohřátých na vysokou teplotu, imitujících stav pokrytí
palivových prutů a obálky kazety ve stádiu havarijního chlazení reaktoru. V práci jsou uvedeny zpracované výsleďtj experimentů získané na kruhovém a mezikruhovém kanále. Jedná
se o procesy velmi složité, které je nutno velmi pečlxyě
analyzovat, aby nedošlo k nesprávnému přenosu výsledků z experimentů na skutečné dílo. Na obr. 1 jsou uvedeny rovu:, cerychlosti chladící fronty «• tak, jak byly získány z experimentů. Již první pohled ukazuje nemožnost přímého použiti na
dílo. Naopak ale z toho vyplývá důležitost zahrnout v experimentálních pracích vlivy všech parametrů, včetně geometrických charakteristik.
2« Zpracování výsledků měření
Zpracování naměřených hodnot při experimentálnícb mere
nich bylo provedeno pomocí programu NOSTEX, vypracovaného v
IAE Kurčatova Moskva. Podrobně je popsán v LI. Tatn je také
podrobný popis experimentálních zařízení a použitého systému
měření. Měřící úseky měly ohřívanou délku 2500 a 3500 aim a
průtočný průřez byl mezikruhový a kruhový.
V referátu jsou analyzovány výsledky z grafů, kde hlavním závislým parametrem je součinitel přestupu tepla
CĹ = q / ( T - T ) . Závislými parametry jsou teploty stěn T ,
tepelné a hydraulické charakteristiky proudu (tlak p, hmotová rychlost fw , obsah páry x) a geometrické charakteristiky
kanálů. Výpočtovým programem získané grafy informují o :;:renách součinitele přeátupu tepla v oblasti nestacionárního,
zakrizového přestupu t opia při havarijním chlazení aktivní

zóny reaktoru.
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3. Megikruhový kanál
Na obr. 2 je uveden příklad jedné ze závií**»f(Tw).
Pro oblast x < 0 , Č w = 86 ŕ 187 kg/nTs, p = 0,25? 0,45
MPa a T w < 871 °K vyplývají následující závěry:
1) S růstem teploty stěny T dochází k poklesu d v celé měřené oblasti. Výrazné snižování
je přibližně do teploty stěny T = 700 °K. Pro vyšší teploty se d * / d T „ blíží k nule. Jen při vyšších hodnotách x (x = -0,1480 tjyla
zaznamenána tendence k růstu ai pro oblast nad T =800 K.
2) S růstem hmotové rychlosti 0 w je možno zaznamenat růst
součinitele přestupu tepla £( • Není však významný.
3) Závislost d na x se též mění při teplotách T = 800 °K.
Pro oblast T < 800 ~K je možno pozorovat pokles ei s růstem x. Pro T* > 800 °K se obraz mění - dochází k růstu
součinitele přestupu tepla ei s růstem obsahu páry x.
Malé množství experimentů v oblasti x > 0 nedovoluje v
současné době dát hodnověrnou informaci o změnách součinitele přestupu tepla v této oblasti.
4. Kruhový kanál
Na obr. 3 je uveden příklad závislosti <A -1 ( T w ) .
2 Pro oblast p = 0,11 íäPa, x= -0,12r 0,18, £ w - 110ř 250
kg/m s a T w < 9 5 0 K vyplývají následující závěry:
1) Tendence k poklesu součinitele přestupu tepla <rt s růstem
teploty stěny T je podobná jako u mezájcruhového kanálu.
Významný pokles je také do teploty 700 "K. Tato hranice
mezi prudkou a pozvolnou změnou oi se však v závislosti
r a hmotové rychlosti posouvá, a to s růstem f w směrem
do vyšších teplot. Tato okolnost se u mezikruhového kanálu nepozorovala. Neprojevil se však žádný nárůst oH. v
oblasti teplot T w > 800 °K.
2) Výraznější než u mezikruhového kanálu je závislost oi na
hmotové rychlosti <? w. S růstem 0 w roste i přestup
tepla.
3) Závislost c( n& x není příliš výrazná.
5. Závěr
Stručná analýza výsledků zpracování experimentálních
hodnot v řešení havarijního chlazení aktivní zóny reaktoru,
získaných v rámci práce LI zabírá jednak malý interval
hodnot měřených parametrů, jednak i malý počet parametrů P, § w, T , x. Rozptyl hodnot je možno přičíst především na
vrub toho, že při vyhodnocení se neuvažoval vliv změny nezávisle proměnných v čase a to především teploty stěny. Přesto
uvedené hodnoty dovolují dát nejen kvalitativní, ale i kvantitativní popis zkoumaného procesu.
V současné době probíhá další etapa společných československo-sovětských prací v oblasti výzkumu nestacionárního

přestupu tepla. Tyto práce jsou zaměřeny ne prkračování zdokonalování metodik vyhodnoceni experimentálních hodnot,
zvětšení počtu nezávislých proměnných. Současně jsou prováděny další experimentální práce na svazcích prutů. Předpokládá se, že na závěr bude možno zobecnit celý experimentalní materiál s cílem vypracování fyzikálních modelu a na jejich základě pak výpočtové závislosti pro výpočtové programy,
Literatura:
L1: Bláha V., Jukl M., Kotrnoch J.5 Trejbal J 6 , Nikonov S„P a .
Beljukin V.A., Gromov A.L.: Experimentálnyje issledovanija nestacionárnych procesov na studii povtornovo zaliva aktivnoj zóny reaktorov tipa W E R . Moskva 1985.
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Ing, Josef Kríz

ZSE - v f e Brno, Kratochvílova IS»619 00 Brno
VYBRANÉ" VÝSLEDKY S E Š E H Í VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝ^. PRACÍ
Z OBLASTI SILNOPROUDE.ELEKTROTECHNIKY PRO JE S bLOKY 1000MW
Anotace
Referát podává souhrnnou informaci o zaměření jednotlivých etap dílčího úkolu 14 "Elektrotechnika", a pojednává o
vybraných výsledcích řešení,kterými je zabezpečena realizace
silnoproudých obvodů vlastní spotřeby JE a vyvedení výkonu
JE do energetické sítě,
1. Úvod
Dílčí úkol 14, i když má stručný nazev'^lektrotechnika",
svým obsahem zahrnuje širokou oblast problémů silnoproudé
elektrotechnické výzbroje jaderných elektráren s bloky 10001^.
Pro ilustraci uvedu přehled všech deseti řešených etap se
stručnou charakteristikou a podrobněji se zmíním o výsledcích etap, které přinesly úspěšné a zajímavé řešení*
Koordinátorem celého dílčího úkolu je kombinát ZSĚ Praha a z jehg pověření VÚEP Brno,který se také největším podílem zúčastňuje řešení, na úkolu však spolupracují i Energovod Praha, VUBE Běchovice a Skoda ETD Plzeň.
Jednotlivé etapy lze charakterizovat takto:
E01 - Vývoj silnoproudých rozvodů - eta^a je zaměřená na
systémové problémy rozvodu vlastní spotřeby JE a na
některé specifické komponenty těchto rozvodů.
Přínosem etapy je vyřešení řady silových transformátorů s výkonem od 10 kVA do 1000kVA, dále vyřešení
elektronické spouště pro jističe typové řady AR a ověiování seismické odolnosti komponent a zařízení pro JE,
E02 - Ověřování komponent stejnosměrných rozvodů - tato etapa měla za cíl prověřit tuzemské možnosti ve výzbroji
stejnosměrných rozvodů^a pvěřit některé vhodné střídavé přístroje pro použití ve stejnosměrných obvodech.
Za tímto účelem bylo v řešitelské organizaci VÚEP Brno
vybudováno zkušební pracoviště na ss přístroje s výkonem 4 kA při 750V ss a čas, konstantě 0,1 s.
E03 - Vývoj zapouzdřených vodičů - v etapě byly řešeny zapouzdřené vodiče jak pro vyvedení výkonu turboalternátoru,
tak i pro napájení vlastní spotřeby JE # Jako samostatné téma v rámci etapy^ byl vyřešen uzemnovač generátoru,
montovaný do zapouzdřených vodičů*
E04 - Vývoj přístrojových transformátorů - zahrnuje vývoj
jak měřících,tak i jistících transformátorů proudu a
napětí s návazností na rozměry zapouzdřených vodičů,
Výv-J úspěšně ukončen v r. 1988 veTTuEP Brno, výrobu
pro 1 blok JETE zabezpečí rovněž VUEP Brno,

:-JG5 - V ý v o j rcz\.iáéčů v:\ - p r o riuptřtí 7,2 kV by]y \~ Vi:.',ť
B r n o v y v i n u t y v ix-i-ladii ,--; p r o j e k t o v ý m i iioi-i :.•-•/k y r o ^ v a

děče pro jmenovité proudy 2 5OG a 40G0A - výrobní reali
zace je zajištěna v požadovaných termínech v EJJ? Brno*
E06-G7-Vývoj a výioba prototypu blokového transformátoru
1200 MVA« Ka základě anxýsy zamířené na devizovou náročnost blokového transformátoru bylo řešení etap ve
Skoda ETD k 31.12,1968 ukončeno. Je uzavřen kontrakt
se SSSR o dodávce blokových transformátorů pro 1 #
blok JETE.
R08 - Vývoj transformátorů pro reservní napájení -vvýsledkeai
řešení,které vývojově i výrobně zabezpečuje Škoda ETD
bude transformátor se štěpeným vinutím 63MW,110kV.
EC9 - Střídačové napájecí zdroje - zabezpečují požadavky na
vysokou spolehlivost provozu jaderné elektrárny i požadavky na vysokou spolehlivost řídících,kontrolních a
zabezpečovacích automatik elektrárny.Ukol úspěšně řeší
VUSE Běchovice,prototyp střídače je nasazen ve zkušebním provozu v JEDU,
E10 - Vypínač SF6 pro rozvodny vlastní spotreby JE -předmětem řešení etapy je vývoj, výroba a odzkoušení rcoáelu
vy pí nace, který rozšíří řadu vypínačů typu Vř1, vyráběných
podle licence BBC v EJ? Brno,
Tímto vypínačem bude doplněna řada o ty_py e vyššími, parametry, potřebnými v rozvodnách vlastní spotřeby JE,
t.j,7,2kV,630 - 3150A ( 4000A ),50kA/125kA.
2. Vybrané výsledky režení
Rada suchých transformátorů s litou izolaci - vývoj,výrobu a
ověření zabezpečovaly BEZ Bratislava.Transformátory byly vyvíjeny na základě specifikace Elektromontu Praha, výsledky
řečení byly již prakticky využity pro JE Mochovce.Tyto transformátory, které jsme dosud dováželi ze SSSR, jsou klasického provedení s impregnovaným vinutím. Námi vyvinuté transformátory jsou na lepší technické úrovni zejména z hlediska
vyšší zkratové i napetové rázové odolnosti,která je zabezpečena zalitím vinutí vn do epoxidové živice a také zpevněném stahovací konstrukcí. Pro ča, energetiku tak byly vyvinuty moderní silové a oddělovací transformátory,které jsou
také seizmicky odolné a otřesuvzdorné.
Základní údaje řady transformátorů:
ICOOkVA, 6kV/0,4kV, spojení
63OkVA, 6kV/0,23ikV,spojení
400kVA, 6kV/0,23ikV,spojení
100kVA, 6kV/0,175kV,spojení
i6kVA, 380V/231V,
spojení
10kVA, 380V/400V,
spojení
10kVA, 220V/231V,
spojení
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Elektronické relé jističů AR pro JE - v tomto samostatném
tématu se vyřešilo doplnení štandartního provedení elektronického relé pro jističe Afí s jmenovitými proudy 16OO a
250CA, proto se zaměřím
jen na výčet nových komponent,
které byly součástí řešení j
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- převodníky proudu, umístěné v Jističi a jeden převodník
proudu umístěný mimo jistič
- blok proudového nastavení, v němí jsou zatěžovací odpory převodníků^
- blok stabilizátoru, cbsahující usměrňovač e. stabilizátor
napájecího napětí včetně tyristoru pro spína^' jfbudu do
speciálního vybavovacího magnetu
- závislé relé,které reaguje při průchodu nadproudu většího
než 1,2 násobek jmenovitého proudu elektroniky v čase
daném charakteristikou I t =konst,
- nezávislé relé,které reaguje při průchodu nadproudu většího, než je nastavený násďek jmenovitého proudu v nastaveném čase
- zemní relé, reagující okamžitě při průchodu proudu většího
než 10C0A (15ĽUA) nulovým vodičem, přičemž nepůsobí na
jistič AR
- výstupní blok, obsahující elektromechanické relé sloužící
pro signalizaci zapůsobení závislého a nezávislého relé a
také jako výstupní člen zemního relé. Dále obsahuje výstupní blok elektroniku, sloužící k ovládání těchto elektromechanických relé.
Vývoj relé úspjěšně vyřeuil VuKP Brno a výrobní realizaci
zabezpečuje výrobce jističů AR - OEZ Letohrad.
Zapouzdřené vodiče - byly úspěšně vyvinuty Energovodem Praha na projektované" parametry 24kV, 28kA pro vyvedení výkonu
turboalternátoruk blokovému transformátoru a na parametry
10kV^4kA pro napájení rozvodů vlastní spotřeby JE. Vlastní
vodic pro 24kV a 28kA má průměr 800 mm, je umístěn v pouzdře z hliníkového plechu o průměru 1300 mm a odisolován porcelánovými izolátory* Aby bylo možno provozovat zapouzdřené
vodiče na plný projektovaný výkon,je nutné doplnit sestavu
vhodným chlazením.Rozhodovalo se mezi dvěma variantami chlazení - chlazení vzduchem nebo chlazení vodou. Pro menší
energetickou náročnost,menší prostorové nároky-a celkově
jednodušší provedení byla zvolena varianta vodního chlazení
pouzdra zapouzdřeného vodiče. Chladící okruh je nutným přísli sens tvím zapouzdřených vodičů a skládá se z výměníku,čerpadel, vyrovnávací nádrže a spojovacího potrubí. Ve spolupráci se SVtJOM Praha bylo vyřešeno složení chladící směsi
tak, abjr nedocházelo ke korosi hliníku při dlouhodobém provozu. Výrobu zapouzdřených vodičů připravuje Energovod České
Budějovice, stěžejním problémem je vybavení výrobního podniku vhodnou a moderní technologií,která umožní výrobu v požadované kvalitě, jedná se o dovozu svářecího automatu a
plasmového hořáku pro řezání a úkosování AI plechů*
Uzemnoyao generátoru UG 2fl - byl vyvinutý v návaznosti na
zapouzdřené vodiče a slouží k uzemnování generátorových vývodů, Umístuje se do zapouzdřených vodičů,spojujících generátor s blokovým transformátorem, obvykle pred generátorový vy pínaS.Je určen především jako pracovní uzemnení při revizích
a opravách a k nastavení diferenciálních ochran generátoru,
Uzemnovač generátoru nahrazuje dosud používané tzv. zkratová cí jehjy. Jeho výhodou je zejména podstatné zkrácení času
při uzemnování a opětném uvádění generátoru do chodu a dále '
možnost vypínání malých remanentních proudů.

ZakiacLií t^cnnic.ré úd^Je vzewnovnce U O ^^'.
Jmenovité n a p ě t í
24 kV
Nejvyšší provozovací n a p ě t í
26,4 &V
Jmenovitý p re ud
28kA ih> aobu 1U mm,
Jmenovitý krátkodobý proud
165 icA/3 s
Jmenovitý dynamický proud
350 kA max
Chlazení posuvného kontaktu
vodou
Vypínací schopnost rem,proudů
60 A p ř i 120V,cos =0,2
Mechanická t r v a n l i v o s t min,
1000 cyklů
Kryti!
„
IP 30
Hmotnost 1 uzemňovací jednotky
cca 200 kg
Uzemňovače mohou být použity nejen v elektrárnách a výkonem 1000MVY, ale předpokládá se, že budou postupně namontovány i v elektrárnách již provozovaných, jak jaderných, tak
i tepelných. Vzhledem k tomu, že se podobný přístroj dosud
...ovyrábí v žádném socialistickém státě, je reálná možnost exportu těchto výrobků do zemí RVHP, případně do ostatních ze. rní v rámci vývozu čs, investičních celků, lze konstatovat,
že ve VUEP Brno byl vyvinut přístroj plně srovnatelný s výrob'
ky předních zahraničních firem z nesocialistických států.
Není zanedbatelná ani skutečnost, že všechny materiály pro
výrobu uzemňovače jsou domácí produkce. Výrobu uzemnovačů
pro 1, blok JETE zabezpečí VUEP Brno, v případě větších
zakázek převezme výrobu EJF Brno,
3, Závěr
Na přístroje a zařízení silnoproudé elektrotechniky,
která jsou používána v JE ? jsou kladeny vysoké požadavky a
oprávněně je žádána vysoká spolehlivost jejich funkce, Naší
snahou je, aby všechny použité komponenty tyto náročné požadavky splňovaly, Výsledky dosažené v rámci řešení ukazují,
že toho lze dosáhnout, aměrení vývojových prací na atypické
komponenty,dosud v našich energetických systémech nepoužívané, bylo správné a přinese ekonomické efekty jak u výrobců,
tak u uživatelů a umožní výhodně využít tuto vyšší kvalitu i
v dalších oblastech použití,
I přes tato úspešná řešení je u nás stále ještě několik
sortimentních skupin přístrojů zejména nízkého napětí,které
svou technickou úrovní nejsou vhodné pro použití v náročných
podmínkách rozvodů JE.Svým charakterem však patří do kategorie přístrojů hromadně vyráběných, jejichž vývoj příprava vý
roby jsou velmi náročné a efektivní jen při velkých sériích.
Proto se budeme u těchto skupin orientovat na smenu v rámci
RVHP, případně na dovoz z KS,
Z dosavadního stavu řešení DÍ14 možno usuzovat,že stěžejní vývojové úkoly jsou silněny a realizátorské organizace
se připravují na plnění dodávek,Věřím, že všichni zúčastnění
řešitelé vynaloží všechny síly, aby zbývající úkoly řádně a
včas splnili a přispěli tak k úspešnému uvedení 1, bloku
JETE do provozu ve stanoveném termínu.

Ing.

Ivan

Kupka -

Tug.
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ZBYTKOVÁ NAPĚTÍ OBVODOVÝCH SVAľíO KGZMČK.VÝCK !bvAÍJF?.ct
NEREZAVĚJÍCÍ OCELI

.1 3'i£NITICKÉ

Anotace
V referátu jsou uvedeny výsledky ověřovacích prací ve svařování
rozměrných svarenců z austenitické nerezavějící oceli 08Chl0N10T tavidlovým způsobem. Svary byly provedeny do klasického a úzkomezerovéfao úkosu. V rámci těchto prací bylo i stanovení úrovně zbytkových napětí ve svarové oblasti z obou povrchů.
1. Technologie provedení svarových spojů a .jejich vlastnosti
Před zahájením výroby reaktorů W E R 1000 byly v rámci ověřovacích prací realizovány dva obvodoví svarové spoje tavidlovým způsobem
na zkušebních kroužcích. Součástí těchto prací bylo stanovení úrovně
zbytkových napětí ve svarové oblasti obou svarových spojů.
Rozměry kroužků, základní a přídavný materiál i technologie svařování odpovídaly skutečným poměrům na «nchtř reaktoru. Zkušební obvodové svarové spoje byly řešeny podle potřeby závodu ve dvou etapách.
Aby byla zvládnuta a včas zahájena výroba vnitřních částí reaktoru,
byly u prvého svaru, tvar úkosu, přídavné materiály i technologie svařování shodné s předaným projektem, pouze sled operací byl upraven
podle £l3 • ^ruhý obvodový svar byl se zřetelem na racionalizační požadavek opakované výroby řešen jako úzkomezerový svarový spoj.
Oba svarové spoje byly zhotoveny na kroužcích z austenitické nerezavějící oceli 08Chl8N10T, jejíž ekvivalent podle ČS.V je ocel 1724?.
Kroužky 0 J610 mm, tlouštky stěny 110 mm a výšky 1500 mm byly vyrobeny ve VZSKG Ostrava ze dvou zkroužených částí, svařených podélnými
spoji s následnou kalibrací a tepelným zpracováním na odstranění pnutí 920 C/2 h. Mechanické hodnoty základního materiálu jsou uvedeny
v tab. I.
Opracování čel kroužků a zhotovení svarových spojů je zřejmé
z obr. 1, 2. Vejdříve se opracují úkosy pro svar pouze z vnitřního
povrchu kroužků. Po sestavení obou kroužků ve vertikální poloze se
navzájem svaří technologickým spojem obalenou elektrodou EA 400/1OT
(obr. la, S a ) . Poté se zavaří na polohovadle úkos automatem výložníkového typu značky ESAB A6S, s dosahem ramene 7,5/7,5 m (obr. lb,
2b). Po opracování druhé části úkosu z vnějšího povrchu kroužku
(obr. lc, 2c) se vnější část svaří stejným postupem (obr. Id, 2d),
První obvodový svar byl svařen nestabilizovaným drátem
SvO4Chl9NllM3 0 5 nan s tavidlem 0F-6. Složení tavidla je v tab. II,
mechanické hodnoty svarového kovu jsou uvedeny v tab. III. Druhý obvodový svarový spoj byl zhotoven na stejných kroužcích do úzkého úkosu na témže zařízení. Způsob výroby úkosu zůstal zachován, nejprve
z vnitřního a po zavaření z vnějšího povrchu. Pro tento úkos byla vyvinuta pouze svařovací hubice a použito tavidlo VÚZ-3UCr, které oproti OF-6 mělo v úzkém úkosu potřebnou rozpadavost a výborné formovací
účinky. V celém průřezu svaru byl použit svařovací drát SvO4Chl9NllM3.
Drát byl veden po housenkách střídavě s tří tni li metrovým vychýlením od
osy úkosu. Na obr. 3 a 4 jsou makrosnímfcy obou svarových spojů, v tab.
IV je chemické složení svarového kovu pro oba případy použitých tavidel.

i'o zav.iľení obuu svarových spojů byla vykonána :; o zni t .-w* i i.;ntro
I a svařených kroužků, kontrola příčného srarštění a změřena zbytková
,iiipi"tí u obou typů v a r u . Rozměrovou kontrolou bylo z.ii Stěno, íe zúíeni v míst č svaru b:lo u obou kroužků téměř stejn' o. to u prvního
svaru 7 mm, u úzkomezarového svaru 6,8 ram. Příčné srurštění bylo v důsledku navr/.onóho postupu opracování úkosů rnalé a u obou typů svaru
shodné 2,6 wr.i.
2. Měření zbytkových napětí
Cíleni měření bylo stanovit velikost a rozložení zbytkových napětí v oblasti obou svarových spojů na vnějším i vnitřním povrchu
kroužku„ U každého typu svaru byl zvolen příčný řez vzhledem k ose
svaru, v nšmž byla napotí změřena v pěti místech na obou površích
kroužku.
Zbytková napětí byla měřena odvrtáním kruhové drážky 0 30/^3 mí"
áo hloubky 20 mm v každém měřeném místě a tenzometrickým změřením deformací uvolněného sloupku. Pro zjištění hlavních napětí byly v každém měřeném místě instalovány tři tenzometry, uspořádané do rovnostranné růžice.
Použitý typ tenzometrů: M 120/délka mřížky 1 - 1 0
Mikrotechna Praha. Přesnost měření: í 20 MPa.

mra/, výrobce

3. Výsledky měření
Průběhy napětí v osových řezech kroužku jsou pro prvý svar na
obr. 5a, pro svar úzkomezerový na obr. 5b. Z obr. 5a je zřejmé, že na
vnějším i vnitřním povrchu kroužku jsou rozdílné průběhy napětí.
V důsledku podélného srarštění svaru se zúžil vnitřní průměr kroužku,
což sa projevilo vznikem vysokých osových tahových napětí na vnitřním
povrchu (+400 až +5CC MPa) a naopak jejich poklesem na vnějším povrchu (+133
Další rozdíl je patrný v průběhu obvodového i osového napětí na
obou površích kroužku. Zatímco na vnitřním povrchu jsou tahová maxima
obou složek lokalizována do středu svarového kovu, na vnějším povrchu
jsou u osové složky 5j dvě výrazné špičky napětí velikosti +4-00 MPa
ve vzdálenosti asi 60 mm od osy svaru, kdežto obvodová složka <3i vykazuje hodnoty +360 až +410 ?.IPa v celé svarové oblasti až do vzdálenosti 40 mm od osy svaru.
U uzkomezeroveho svaru se projevily rozdíly v průbězích napětí
proti předchozímu případu zejména na vnějším povrchu kroužku (obr.
r
Jh). Obvodové napětí ÔÍ má zde obdobný průběh jako na vnitřním povrchu, t.j. s jednou špičkou velikosti +440 MPa ve svaru; u osové složky není pokles napětí ve svaru tak výrazný. Na vnitřním povrchu vykazuje maximum opět osová složka Gjý ve svarovém kovu. Hodnotou asi o
10 % vyšší než u předchozího typu svaru dosahuje téměř hodnoty meze
kluzu svarového kovu.
Diskuse výsledků měření
Zbytková napětí ve svarech vznikají obecně v důsledku teplotních
účinků svarového kovu na okolní materiál, přičemž rozeznáváme tři
hlavní příčiny jejich vzniku [2J. Za prvé je to smrštění svaru při
chladnutí, kdy ve svarovém kovu vznikají tahová napětí, která podle
tzv. "zlatého" pravidla existují v naposled ochlazované části konstrukce. Druhou příčinou, zejména u tlustostenných části, jsou teplotní napatí pri nerovnoměrném chladnutí konstrukce při překročení
meze kluzu vlivem těchto napžtí vzniknou po ochlazení tlaková napětí
na povrchu svaru a v tepelně ovlivněné oblasti (TOO), kdežto

v příslušné kořenové partii liapělí taliová. Třetím zdrojem jo u fcriticko - perlitických ocelí zvětšení oojemu vlivem fázových přeměn*-*
při ochlazování.
Skutečný stav napjatosti ve svaru a jeho okolí
... :; superpozicí všech tři vlivů. Sumární pru běli napětí je pak určen odle toho,
který z uvedených procesů je v daném případě rozhodující. ?řitom některý z vlivů Kiúže natolik převážit, že 'fclaté" pravidlo nebude nlatit. Christian a Eltinger ukázali, 2e podle toho, která z uveden^",h
složek převládá, průběh příčné složky oý může mít tvar písmene W nebo

U [3].
U feriticko - perlitických ocelí se tvar V/ vysvětluje nehomogenním ochlazováním, kdy napětí vzniklá vlivem fázové přeměny převažují
nad napětími vzniklými vlivem smrštuní a ochlazování svarového kovu
Tvar f.f vzniká při homogenním ochlazování, kdy k fázové přeměně dochází v naneseném objemu svarového kovu současně, takže ve svaru a TOO
vznikají tlaková napětí. Na ně se superponují napětí vlivem smrštění,
talíře výsledným stavem jsou tahová napříti v TOO a snížená tahová,
připadne tlaková napětí ve svarovém kovu. Jak bylo zjištěno, tento
průběh nastává ve vícevrstvových svarech, jakými jsou ruční obloukový,
automatický pod tavidlem a úzkomezerový svar [ }
Kromě těchto technologických a metalurgických faktorů na tvorbu
zbytkových napětí působí i tvar svařované součásti. U vykonaného měření je na vnějším povrchu kroužku patrný průběh příčné složky napětí
podle písmene V. Vzhledem k tomu, že u austenitické oceli nedochází
při chladnutí k fázové přeměně, je zřejmé, že právě zde charakter
uzavřeného obvodového svaru ovlivnil tvar průběhu napStí na vnějším
povrchu kroužku. Na vnitřním povrchu kroužku vznikla vlivem ohybových
napětí pouze jediná špička napětí, a to ve svarovém kovu.
4. Závěr
V referátu je ukázáno, jak technologické faktory mohou ovlivnit
tvorbu deformací a zbytkových napětí ve svarech, fía základě zjištěných průběhů napětí je možno upravit technologii svařování tak, aby
výsledné hodnoty deformací a napětí byly v optimálním poměru pro daný materiál a danou konstrukci.
Uvedená úprava rozměrných obvodových spojů má své přednosti. Není nutno používat rozpínací přípravky, v kořenových částech svarových
úkosů nevznikají otlaky a není nebezpečí proiavení. Důsledkem úpravy
je i minimální příčné smrštění, ovšon; na úkor vyšších hodnot zbytkových napětí. U použitého typu oceli je však toto řešení vhodné.
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Tab.III. Mechanické charakteristiky svarového kovu
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Tab.IV. Chemické složeni svarového kovu
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Obr. 1. Tvar úkosu a postup zavaŕeni prvého svarového ipoji
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Obr, 5. Výsledky měřeni zbytkových napěti
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V práci je uveden popis a výsledky modelových zkouíek dynamická odezvy nosného válce aktivní zóny reaktoru typu V-1GÚ0,
prováděných v proudu média hydrodynamického okruhu při imitaci
chodu dvou cirkulačních 3myček v konfiguracích vedle sebe a
proti sobě, a dále při chodu tří a čtyř cirkulačních smyček.
Jde o nióření dynamických namáhání a výchylek pro zmíněné pro vczuí stavy, zpracovaná stochasticky a analyzovaná užitím korelační techniky. Uvedeny jsou též skutečnosti pozorované v
místech podepření spodního konce nosného válce.
1. Úvod
Z praxe provozu jaderné energetických zařízení je známa
rada poruch jejich komponent vystavených proudu chladivá a způsobených vibracemi aero-hydrodynamického původu. Poruchy v dň sládku zmíněných vibrací se projevily u jaderných reaktorů jako
únavová poškození, vibrační eroze a koroze [1-4] a jejich následky jsou velmi vážné. Joba na odstranění poruch dosahuje několika týdnů a v některých případech 3i oprava vyžádala dobu
více než t ř í l e t . Náklady na opravy dosahují tedy vysokých částek a daláí ekonomické ztráty způsobuje nutnost odstavení jaderného bloku po dobu opravy. livláfSt nebezpečná jsou poškození
částí primárního okruhu, protože v takovémto případě se zvyšuje pravděpodobnost vzniku aktivit a s tím spojená z t r á t a důvěry v bezpečnost provozu jaderných elektráren.
Vibrace vyvolané proudem tekutiny jsou všeobecně velmi
složité jevy. Zdaleka ne všechny jevy ze zmíněné oblasti vzhledem k současnému dostupnému poznání jsou ře3itelná teoreticky.
Tak je tomu např. s dynamickým chováním nosného, válce aktivní
zóny reaktoru typu V-1000 při provoi-u daném odstavením některého ze čtyř cirkulačních okruhů. Tato práce přináší výsledky
modelových zkoušek dynamické odezvy uvedené reaktorové č á s t i ,
zkoumané v podmínkách provozu t ř í a čtyř cirkulačních smyček,
a dále dvou smyček v navzájem odlišných konfiguracích.
2. Experimentální zařízení
Idodel nosného válce aktivní zóny reaktoru typu V-1000,
zhotovený v měřítku 0,118, představuje ve svém zjednodušení
válcovou skořepinu. Uvedený model byl osazen snímači deformací
a zrychlení. Celkem bylo instalováno 26 tenzometrických snímačů a 7 snímačů akcelerometrických a to tak, že některé byly
umístěny v řezech kolmých k ose modelu, jiné po jeho povrchových přímkách. Takto osazený model byl vložen do modelu zkráceného: tělesa tlakové nádoby reaktoru zhotoveného ve shodném
měřítku včetně rozmístění vstupních a výstupních hrMel, odpovídajících čtyřem cirkulačním smyčkám vytvořenýn v přívodním
systómu Kkuáebního. úseku. Jeden popř. dva z přívodních kanálů
oři imitaci chodu tří, popř. dvou cirkulačních smyček byl zaslepen.
Uložení konců modelu nosného válce bylo provedeno tak,

us
že jeho. horní konec - příruba b.vla souvisle podepřena. Uložení
spodního, konce bylo realizováno radiálním sevřením vnější válcové plochy čtyřmi šrouby s kruhovými dosedacími plochami. Síla vyvozená opěrnými
-Šrouby byla nastavena při oatéži mírným dotekem za současné kontroly vzniklých deformai £ pomocí
tenzometrických snímačů.
j. Měření dynamické odezvy
Měření dynamických namáhání a výchylek modelu nosného válce bylo prováděno v proudu,vodního média zkušebního okruhu hydrodynamického zařízení SVUíio (5 ] . Použitá měřicí aparatura
sestává z části tenzometrické, registrační a zpracovatelské.
Jtatistické zpracování konzervovaných signálů magnetickým záznamem bylo prováděno pomocí dvoukanálového analyzátoru typu
PÍK
20-^4, pracujícího v rychlé Fourierově transformaci. V
rámci přípravy dat signály byly podrobeny testům stacionarity
na podkladě směrodatných odchylek rozptylu časově shodných úseků realizace. K ocenění periodicit signálů byla použita funkce
hustoty pravděpodobnosti amplitudy zkoumané veličiny, popř. eutokorelační funkce signálu. Jako váhové funkce bylo použito
Hanningovy funkce v příslušném frekvenčním intervalu.
J. i ^namická_namáhá^í_gři_třech_a_čtyřech_sra^čkách
Měření dynamických namáhání při imitaci chodu tří a čtyř
smyček byla zpracována graficky ve formě časových průběhů amplitudy namáhání, výkonových spektrálních hustot amplitudy namáhání, autokorelogramů amplitudy namáhání a hustot pravděpodobnosti amplitudy namáhání. Ukázky výsledků j3ou uvedeny v
obr. 1 až 4.
Časový průběh ukázal jistý nárůst hodnoty okaiiSité amplitudy a rostoucí rychlostí proudu a i to, že okamžitá amplituda
v axiálním směru je nižší ve srovnání se zmínénou veličinou ve
směru obvodovém. To bylo potvrzeno zpracováním výkonových spektrálních hustot. Zatímco efektivní hodnoty amplitudy namáhání
v obvodovém směru při nominálním modelovém průtoku dosahovaly
velikosti kolem j,j MPa pro režim se j smyčkami, a kolem 2,6
IJPa při plném počtu cirkulačních větví, zmíněné veličiny měřené v axiálním směru při obou režimech byly výrazné nižáí. Frekvenční spektrum amplitudy namáhání (obr. 1 a 2) je bohaté s výraznými rezonančními vrcholy, jejichž frekvence zpravidla odpovídá některé z frekvencí vlastního kmitání modelu s přihlédnutím k omezenému kapalinnému puoatředí [ 6 ] . To se týká provozu
jak 3e třemi (obr. 1), tak se čtyřmi (obr. 2) cirkulačními smyčkami. Snímače v určitém místě zaznamenávají výrazný rezonanční
vrchol při jisté frekvenci, zatímco u snímače v jiném místě se
objevuje výrazná rezonance při jiné frekvenci. To svědčí o závislosti VÍSH amplitudy namáhání na sledovaném místě na povrchu
modelu a odpovídá představám o vlastním náhodném kmitání nosného válce. Podrobnějším zkoumáním záznamů VŠH amplitudy namáhání jednotlivých snímačů lze nalézt shodné frekvence, v jejichž
okolí se soustředují výrazné rezonance. Ze záznamů je též patrné, že frekvence zjištěné z odlišných snímačů ve shodném frekvenčním pásmu vytvářejí určitou rezonanční oblast. To si můžeme vysvětlit konečnou přesností vyhodnocovacího procesu a náhodností sledovaného děje, a té2 případným Štěpením frekvencí
uvažovaného tvaru kmitání.
Obrázky ) a 4 přinášejí ukázky normovaného autokorelograrau a hustoty pravděpodobnosti namáhání, získané ze signálů sní-
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líěření dynamických namáhání při provozu 2 cirkulačních smyček v konfiguracích vedle sebe a proti sobe byla zpracována s t e j ném apÚ3obeni jako v případe provozu 3 a 4 smyček, t . j . ve formě
rasových průběhů amplitudy namáhání, výkonových spektrálních hua:.ot amplitudy namáhání, autojcorelogramů amplitudy naléhání a funkcí huatot pravděpodobnosti zmíněné veličin;/.
Efektivní hodnoty amplitudy namáhání při nominálním modelovém průtoku dvěma sousedi""1':ni smyčkami dosahovaly velikosti kolem
r MPa, kdežto při jinak tejných podmínkách, ale provozu dvou
•oyček umístěných proti sobě, uvedená hodnota byla 2,3 MPa.
obou případech rozptyl amplitudy namáhání je proměnný, a to jak
ve směru obvodovém, tak ve aměru tvořicí přímky modelu. Souvislost mezi místem činných saprček a lokalitou průběhu efektivních
hodnot amplitud namáhání nebyla nalezena. Frekvenční spektrum je
bohaté s výraznými rezonančními vrcholy, a to jak při provozu
smyček sousedních (obr. 5), tak smyček proti sobě (obr. 6). Nejvýraznější rezonanční vrchol se objevuje ve frekvenčním okolí
j.76 Hz, jež lze připsat obvodově čtvrtému tvaru skořepinového
kmitání. Potvrzuje se závislost výskytu rezonančního vrcholu na
mÍ3tš instalace snímače a tedy jev vlastního náhodného kmitání*

Odečtená okamžitá amplituda výchylky v rovině půlící výáku
modelu se pohybovala v rozsahu do 44.10~°m pro prípad 3 smyček
3 při provozu 6s plným počtem smyček zmíněné hodnota ležela v rozsahu do 26.10~ m. Naměřené efektivní amplitudy výchylky byly proměnné jak po obvodu, tak po výáce modelu a největaích hodnot dosahovaly v rovině půlící výšku modelu. Pro 3 smyčky to bylo
6.10 raf kdežto při provozu se 4 smyčkami zmíněná veličina dosahovala hodnoty 4.10~"m. Ukázka VSH amplitudy výchylky je uvedena
v obr, T. Lze s i povšimnout, že frekvenční spektrum obsahuje r e zonanční vrcholy, jež se objevovaly též v záznamech ? ř i měření
namáhání.
). 4

^/Q2i2ickéyých^]±^_gři_dvousmyčkách_vkonfiguracíchvedle
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r»ři provozu dvou smyček, jež navzájem sousedily, naměřená
efektivní amplituda výchylky dosahovala v polovině výáky modelu
hodnotu kolom 4,8.lCT^m. Naproti tomu, á l o - l i o provoz dvou protilehlých cirkulačních smyček, stejná veličina dosahovala hodnoty kolem 3,í>.10 m. V obou případech rozptyl výchyliy na téže povrchové kružnici byl proměnný. Snímače umístěné v rovině jdoucí
osou hrdel, popř, ve spodní polovině modelu, zaznamenávaly nižší
hodnotu rozptylu amplitudy výchylky ve srovnání se snímači umístěnými v jedné polovině výjky.
4. Analýza výsledků a chování spodního konce
K analyze naměřených výsledků pro odliáné provozní stavy
při imitaci chodu jednak t ř í a čtyř cirkulačních smyček, a jednak dvou smyček, aváak v l i š í c í c h se konfiguracích, bylo použito
korelační techniky. Obrázek 8 přinááí ukázku záznamů koherence
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amplitud výchylek, získaných ze stejných snímačů jednak při choJa t ř í cirkulačních smyček a jednak za provozu čtyř smyček. Porovnáním průběhů koherence výchylek ze stejných s i j n ^ W s h párů
jsou patrné významné rozdíly. Tuto skutečnost po. -zují i průbě.,v koherence amplitudy namáhání pro stejné signálna páry pri rozi í Iných provozních podmínkách. Porovnáine-li průběhy koherence,
lze z j i s t i t , že při chodu t ř í cirkulačních smyček je vyšáí koherence rozložena spíáe v iiráíra frekvenčním intervalu, kdežto provoz 3e i smyčkami vykazuje vyááí koherenci soustředěnou do užtáích
frekvenčních o b l a s t í . K podobným závěrům ae dospeje posouzením
koherenčních záznamů ze stejných signálních párů při chodu jednak
dvou 3ousedních, a jednak dvou protilehlých cirkulačních smvček.
4.1 ^hoy.ání_3j3odního konce modelu
Po zkouškách spodní konec modelu v místech podepření vykazo/ŕil zřetelné otěry do hloubky několika desetin mm, a to ve všech
•lotýkových raístecho Pozorovaný o t é r na tomto kovovém modelu nebyl
náhodný', nebot krátce po zahájení zkušebního provozu v proudu média s modelem o nízké hodnotě modulu pružnosti v tahu došlo k lomu modelu též v okolí podepření spodního kor.ce.
í>. Závěry
i<Ia podkladě zkouáek a výsledků měření dynamické odezvy modelu nosného válce v podmínkách provozu jednak j a 4 cirkulačních
smyček a jednak 2 smyček v odlišných uspořádáních lze u č i n i t následující závěry:
a) asymetrické rozložení vstupního proudu chladivá na nosný
válec ve srovnání s provozem při plném, či symetricky uspořádaném
počtu okruhů vede k jeho celkově větší dynamické zátěži;
b) v důsledku nusymetrických vnějších s i l a nové silové v n i t ř ní rovnováhy při chodu ) ze 4, popř. 2 sousedních cirkulačních tasyček nosný válec mění charakter svého vibračního chování}
c) naměřená hodnota efektivní amplitudy radiální výchylky, při
j smyčkách dosahovala velikosti .7=6.10" g, zatímco pro 4 smyčky
č i n i l a zjiáténá obdobná veličina y=4.10" m. Pro 2 sousední smyčky
bylo namářeno ý=4,8.10~&m,kdežto při protilehlých smyčkách: y=
= J, S?.10~Dm. To na podkladá fyzikální modelové podobnosti dává:
pro ) smyčky -%< = )át 2.10" m, pro 4 smyčky -Vd = 2í?,5.10~6m, pro 2
smyčky vedle 3ebe -% =i0,6.10~°ra, pro 2 smyčky proti sobe -ýj =
b
-22, ;.10- m ?
d) naměřená hodnota efektivní amplitudy naraániní, snímaná
v obvodovém araěru, dosahovala p ř i i.aitaci chodu ) smyček G"t =j,iMPa,
kdežto pro 4 smyčky bylo naměřeno &t = 2,6MPa. Při_ 2 smyčkách
v odliánv"ch uspořádáních naměřené hodnoty činily <fy = 2f8MPa
Cvedle 3ebe) (Ff = 2,JMPa ( p r o t i sobě). Užitím ^y^iícální modelové podobnosti se dostane pro d í l o : J smyčky - 4,4MPa, 4 srayčkyj f 4 9 IJPa 2 smyčky vedle sebe- J,76 MPa, 2 siqyčlqy proti sobě j ,10 MPaj

e)v místech radiálního podepření spodního konce modelu nosného válce se objevil nežádoucí otěr, a to za dobu, jež je jen
nepatrným zlomkem celková provozní doby d í l a . Tento problém je
podrobně dále studován v rámci ÚSP A 01-159-821 z hlediska vlivu
na spolehlivost reaktorů.

AUTO SPECTRUM
u ou* H I no
io.i
OMř * lOOHz
LI

UTU>

ui

in

AUTO SPECTRUM
is oj'-Mi rso

i

10

4 sj.yóky
PRÓB DENSITy
3 00%-U
i
-«0 TO 'iOmv
SETUP m
tw 10
i

Ji

r

HAIH
-OTWL

.<23

.- 0.12S
_

i

0.125

_,

4-Q1Í5

I

-80

.4 Hustota pravděpodobnosti amr l i t u d y naasáháni - 4 sayžky
AUTO SPECTBUM
i . .10 OU; N I PSD 80aB

Obr.5 V£H fictiitudy namáhání 2 smyčky p r s t i sobě
AUTO SPECTRUM
"Ot-»U» Hi MO 30*t
" - . » ÍOOMz
Li"

100

COMtKHCf

-OT.L

17 «.!!•

Šíj'!?/ 'Kí'.. *•"'

O ..

:hyi;-k pro ; e 4 say 5-

122
Ing. Bernard Lidicky, CSc
ČVUT Praha fakulta strojní K 215, Suchbátarova 4
16607 Praha 6
VLIV ROZVODU NAPÁJECÍ VODY NA PROFIL
DÉLCE TEPLOSMÉNNÝCH TRUBEK

HLADINY

PGV

1000M

PO

Anotace
Geometrická výška hladiny a výška parního polštáře pod
děrovaným plechem se po délce teplosměnných trubek výrazně
mění. Jedním z faktorů, který tuto skutečnost ovlivňuje je
rozvod napájecí vody. Pozornost je věnována průběhu rozložení
napájecí vody po délce teplosměnného svazku trubek
ve
jmenovitém stavu a jsou diskutovány jeho vlastnosti. Na
základě závěrů je proveden alternativní
návrh
rozvodu
napájecí vody a jeho porovnání s rozvodem současným.
1. Úvod
V posledním období je věnována zvýšená
pozornost
dynamickým vlastnostem parogenerátorů C dále PG ) , zejména
dynamice a regulaci hladiny. A to PG jak
již provozovaným
C PGV 213 ) tak i zaváděným do výroby C PGV 1000M >. Z
konstrukčního řešení PGV
1000M
je
důležité
zařazení
děrovaného plechu pod hladinou PG, distančních plechů mezi
svazky trubek. Vzhledm k tomu, že se tyto konstrukční úpravy
výrazně odlišují od PGV 213, se kterým jsou již provozní
zkušenosti, byla snaha odhadnout vliv těchto úprav
na
geometrickou hladinu a její změnu po délce teplosměnných
trubek. Tíni se zabývaly např. práce C 4 ] a t 5 ]. Výsledky
ukázaly, že se profil hladiny po délce trubek podstatně mění.
Při analýzách zjištěných profilů hladiny byly
postupně
diskutovány jednotlivé vlivy na profil hladiny -rozložení
tepelného toku do sekundárního média po délce trubek, vliv
vestavěného děrovaného plechu pod hladinou a rozvod napájecí
vody. Závěry z analýzy rozvodu napájecí vody jsou shrnuty v
následujících kapitolách. Pozornost je také věnována přístupu
stanovení profilu geometrické hladiny a parního polštáře po
délce teplosměnných trubek. Pomocí průběhů uvedených veličin
lze odhadnout vlivy jednotlivých faktorů na poměry v okolí
hladiny PG.
2. Matematický

model

sekundárního

okruhu

PG

Matematický model sekundární strany PG má za úkol
simulovat dynamiku tlaku a hladiny. Dynamiku tlaku řeší s
využitím vztahů vyjadřujících hmotnostní a
energetickou
bilanci sekundárního média v PG.
Soustava
rovnic
je
formulována a řešena např. v I 6 ]. Pro řešení dynamiky
hladiny je PG rozdělen na elementy dle obr. 1. Dynamika
parního polštáře pod děrovaným plechem
za
předpokladu
rovnováhy na děrovaném sítu je formulována dle C 2 ]. Tlak v
parní vrstvě je funkcí výšky parního polštáře. Výšku parního
polštáře stanovíme ze známé akumulované hmotnosti páry v
daném elementu a měrného objemu na horní mezní křivce při
dřínem tlaku v PG. C V každém elementu je v oblasti parního
polštáře řešena bilance páry vzhledem k přítoku generované

páry z trubkového svazku, odtoku páry děrovaným pi'.ít fu.-m -~*
výměnou hmoty mezi
jednotlivými
elementy.)
Algoritmus
stanovení výšky parního polštáře a hladiny probíhá takto. Ze
známých hodnot tepelných výkonů svazků teplosměnných trubek
do jednotlivých eJementů C dle obr.l y a průtoku napájecí
vody je dopočítán íistý tepelný tok využitý v každém elementu
k vývinu páry. Pak pomocí Ap mezi elementy v oblasti parního
polštáře je řešen postupně průtok páry. Pro každý element je
dopočítán průtok páry děrovaným plechem a poměry nad sítem.
Geometrická hladina v každém elementu C nad sítem >je určena
za předpokladu konstantního hydrostatického tlaku na síto.
C Rozdíl geometrických hladin nad sítem je dán rozdílným
hmotnostním průtokem páry v daném místě síta. ). Podrobnější
popis je uveden v C 4 1.
3. Rozvod napájecí vody
Rozvod napájecí vody uvnitř PGV 1000M je zřejmý z obr.2.
Napájecí voda vstupuje do PG v jeho horní části potrubím o
vnitřním průměru 392 mm. Potrubí se nad hladinou větví na dva
souosé rozváděči kanály o vnitřním průměru 251 mm. Jejich osa
je rovnoběžná s podélnou osou PG a s hladinou vody v PG. Z
rozváděčích kanálů kolmo
vystupuje
celkem
16
trubek
ponořených v parovodní směsi rovnoběžně s její hladinou.
Každá z těchto trubek o vnitřním průměru 80 mm má po každé
straně 16 horizontálních výstupů C krátkých trubiček o
vnitřním průměru 14 mm > do parovodní směsi v PG.
Napájecí
voda je přiváděna do elementů 6 -13 a 24 -31. V těchto
elementech se také předpokládá dohřev napájecí vody až na
teplotu sytosti. Každý rozváděči kanál přivádí napájecí vodu
do dvou elementů. Do elementů 24 -31 ústí vždy polovina z
celkového počtu výtoků z rozváděcího kanálu napájecí vody,
která je blíže hlavnímu rozváděcímu kanálu. Do elementů 6 —13
ústí zbývající polovina z celkového počtu výtoků rozváděcího
kanálu. V následující tabulce je uveden vždy počet kanálů
přivádějících napájecí vodu do dvojice elementů.
Elementy
dle obr.l

6
24

7
25

8
26

3
27

10
28

11
29

12
30

13
31

Počet
kanálů

1

4

2

2

1

1

4

1

Systém rozvodu napájecí vody uvnitř PG představuje 511
potrubních větví, 255 vnitřních uzlů a 97 okrajových uzlů.
řfodel hydrodynamiky tohoto systému tvoří
soustava
511
diferenciálních rovnic a 255 algebraických rovnic pro celkem
766 neznámých což jsou hmotnostní průtoky ( 511 ) a tlaky ve
vnitřních uzlech C 255 ) . Z důvodu velmi vysokého počtu úseků
v systému rozvodu napájecí vody uvnitř PG jsou vždy dvě
protilehlé výtokové trubičky nahrazeny pouze jedním výtokem o
dvojnásobném vnitřním průřezu. Výsledky výpočtu potrubní sítě
rozvodu napájecí vody jsou uvedeny v tabulkách TI a T2.
4. Závěr
V PG lze rozlišit celkem 4 svazky teplosměnných trubek.
Každý svazek je rozdělen po délce od horkého ke studenímu
kolektoru na elementy C viz obr. 1 ). Délka svazků trubek III
a IV je menší než u svazků I a II. Svazky III a IV obsahují
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trubek

C III,

IV - 3200 a I ,

II

-

..riibn'i.:.'k J Tepelný výkon předávaný ze svazků III a IV
•,ii il ír-íi.ího media buile proto větší než u svazků I a II.
ř *,. aké niěJo odpovídat množství přiváděné »•-»pá j-.t.i vody
'iiut.livých svazků tiubek. Z obr. 2 je ale 2- imé, že do
. (.oviny PG ( za osu symetrie pro tento
případ
•.jeme osu horkého kolektoru >je nižší průtok napájecí
í. asi 37?í 3 celkového průtoku napájecí vody a do pr^vé
u.y zbylých 635í. Výsledky ukázaly,že
vlivem
tétr>
ioměrnosti je výška hladiny v pravé části PG nižší než v
ievé <: obr. 4 ). V oblasti elementů 6, 7 C dle obr.l. )
.*.•.• svazku trubek C I > tepelný tok do jen málo
• IM- teplo potřebné k dohřátí přivedené napájecí vody.
; i atiě uvedených faktů byl proveden alternativní návrh
'a napájecí vody C obr. 3. >, který rozvádí vodu do levé
ó ;:asti PG . Odlehčuje vnější svazek a rozvádí vodu do
-.:!> svazků, které mají větší tepelný příkon. Výsledky
d s" alternativním rozvodem napájecí vody jsou uvedeny
fi. Lze říci, že úprava rozvodu napájecí vody by měla
1iv na tvar hladiny. Je nutno ale podotknout, že ne
• yrazný, jak se předpokládalo C viz porovnání obr. 4. a
Vo to pravděpodobně způsobeno funkcí děrovaného plechu,
přerozděluje generovanou páru jednotlivými elementy.
•v byly provedeny za předpokladu, že ze všech výtokových
•• - irk je shodný průtok napájecí vody. V rámci zpřesnění
opracován podrobný výpočet rozložení průtoku napájecí
v systému rozvodu napájecí vody jak je uveden v kap. 3.
-.dky ukázaly, že výchozí předpoklad se příliš neliší od
.":nnjjti C viz TI a T2 >. Značný vliv na rozložení průtoku
icci vody má výstupní tlaková
ztráta
C
rozhraní
iócích trubiček a
parovodního
prostoru
PG>, je
antní tlakovou ztrátou potrubního
systému
rozvodu
i ••.><: í vody a způsobuje velké
zrovnoměrnění
průtoku
secí vody jednotlivými otvory rozvodu napájecí vody.
lem k výrazným rozdílům tepelných toků mezi vnitřními a
íšínii elementy jako i po délce svazků trubek. Tato
.,••'.-;!. rozvodu napájecí vody pravděpodobně není optimální.
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číslo
elementu

i
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
25
26

27
28
29
30
31

32
33
34
35
36

Q CřfV Smi
4.024
5.617
6.1

8.222
11.089
12.048
16.791
19.996
23.691
26.887
26.887
23.672
17.217
15.871
11.815
8.769
8.069
5.756
4.812
4.029
9.508
13.336
14.958
23.361
27.821
32.962
37.408
37.408
32.935
23.95
21.424
19.129
13.666
11.406
9.521

fí [kg S<s

2.62
3.66
3.97
5.35
7.22
3.63
6.28
8.92

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

12.95
52.02
26.31
25.63
12.73
12.59
50.10
12.5

11.44
14.97

15.00
10.93
7.14
10.33
7.69
5.71
5.25
3.75
3.13
2.62
6.19
8.68
9.74
10.48
13.96
17.42
21.79
21.82
16.9
12.57
13.95
12.45

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

52.83
26.66
25.95
12.89
12.76
50.77
12.66

0.0
0.0
0.0
0.0

8.9

7.43
6.2

0.0

T2. Hmotnostní průtoky napájecí vody na vstupu do rozváděčích
kanálů w uvnitř parogenerátoru a poměrné
průtoky
do
příslušných elementů
Čísla elementů

A

B

7

25

6

24

8

26

9

27

10
11
12

28
29
30

13

31

wfkg Ssi
26.114
26.134
26.171
26.231
26.309
26.417
26.550
25.854
25.727
25.620
25.344
25.277
25.228
25.193
25.171
25.160

V

SK

A
0.496
0.496
0.496
0.4962
0.4964
0.4966
0.4969
0.4970
0.4969
0.4968
0.4967
0.4967
0.4967
0.4967
0.4967
0.4967

B

0.504
0.504
0.5040
0.5038
0.5036
0.5034
0.5031
0.5030
0.5031
0.5032
0.S033
0.5033
0.5033
0.5033
0.5033
0.5033

j 12

-HVI^IO.

H

! 8 !

7

j «

11-20|29-36 28-21 !

13

:

Obr. 1 rozděleni hladiny P6 na tltatnty

i

obr. 2 roxvod napijael vody P6V 1000H

|ELEMENTY

ISVAZEK TRUBEK

o

obr. 3 alttrnativni řolani roxvodu nap. vody PSV 1000H
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obr. 4 výlka barbotéfni vrstvy nad diravanya plachta"a
vylfca parního polltéřťVrotvod nap.vady dlt 0.2/

1 2

-

IP
obr.

7

.5

.3

TU-0.1

.3 .5

.7

10

5 jako 0.4 /rozvod nap. vody d l t 0.3/
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'USEKOSTI A VÝSLEDKY VÝVOJE AUTOLIATIZOVÁI^HO IiíTERAKTIVKIHO
.JOR^JiCliÍEO SYSTELU JE

.,/'g. Zdeněk Loudin
Výstavba e l e k t r á r e n ŠKODA k. p . Praha

.Úvod
V úvodu příspěvku Je třeba se zmínit o důvodech, která vedly k potřebě vjhroje automatizovaného informačního
jystému tečimické přípravy a výstavby JE.
Odbor Technická příprava JE, na jehož půdě je zmíněný
informační systém vyvíjen, má organizačním řádem podniku
definováno poslání řídit, organizovat, koordinovat provádění technické přípravy a vypracovávat technickou přípravu technologické části výstavby JE v oblasti studie postupu výstavby a POV, se zaměřením zejména na časové plány, zařízení
staveniště, postup stavebně montážních prací a dalších požadavků ve smyslu platných předpisů a projektové dokumentace
stavby. Cílem je dosáhnout komplexnost řešení a co nejvyšší
úroveň efektivnosti výstavby a montážních prací.
Z pouhého výčtu činností, které má odbor pokrývat je
zřejmé, že se v naprosté většině jedná o práci s informacemi, v současné době stále ještě reprezentovanými stovkami
výkresů, tabulek, norem a předpisů. Zpracovat takové množství
informací talc, aby byla plně využita jejich informační hodnota je úkol tradičními metodami obtížně zvládnutelný.
Specifickou činností útvaru je sajiaíování komplexní
piíprevy staveb, coz vyžaduje dostatek zkušených precovníků
pokrývajících Široký okruh odborností. Míru zkušenosti pracovníka, zabývajícího ae technickou přípravou stavby, lze
vyjádřit jako množství informací, které má k dispozici nejen z oblasti technického řešení, ale i z oblasti organizace, časového průběhu, nákladů a v neposlední řadě i průběhu
výstavby dříve realizovaných akcí. Tradiční organizace prá-
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JO svými tradičním::, informačními toky všaK

ezajištu-

.• o každému pracovníkovi přístup ke v Ser:, ini'orn.acím, které
.jsou k dané problematice k dispozici, s to mnohdy ani v
jřipadč, kdy je ke své práci nezbytně potřebuje.
ľ.árúst objemu technické přípravy související s růstem
,oitu ^sralelně připravovaných staveb v 80. létech vedl
/c-Jcní útvaru ke hledání takových metod, které by
- c .roštily kvalifikované pracovníky od rutinního zpracov :.lní informací a '..volnily jim tak vetší prostor pro technickou práci
- ..ie;":okrotizovaly přístup k informacím
- iprecovávaly n^ožinu informací do formy vhodné pro pod;

or u rozhodování.

J,-.-.:o vhodné řešení ue jevilo vybudování automatizovaného
i: ľormacního sy^tér:.u, který by uvedené požadavky pokrýval.
Ji:.:týn katalyzátorem byla i skutečnost, ze podnik v té době
'„iisponov;:l modernín výpočetním sy s ternem SM4-20, na němž
-• ..1 být informační systém vyvíjen a provozován.
Cíla řešení
Cílem řešení je vyvinout automatizovaný interaktivní
im'orrr.ační systérr, orientovaný na technickou přípravu a výst-vbu J2 pro potřebir odboru Technická příprava JS, přííjd;i- pro potřeby dalších útvarů. Systém tná zahrnovat dvě
- ai.:i;o.r.ot:Ĺzované opatřování, zpracování a poskytování infor
mací z oblosti technické přípravy JE
- automatizované zpracování sítových grafů.
Řasení informačního systému má dále spliíovat řadu základních po/iadsvků:
- logická struktura systému musí respektovat československý
dodavatelský systém technologického zařízení pro JE
- zajištění ochrsny a arciiivace dat
•- "loanoot varisbility systému v závislosti na počtu při-

p r& v o v o ný c h s t o v •: b
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jako uživatel je předpokládán odborník z oblasti techn.
přípravy JE, na něhož nejsou kladeny požadavky na znalost práce s výpočetní technikou
interaktivní práce se systémem pro více uživatelů sou- možnost začlenění do projektovaného A3ŘP.
Průběh řešení
Práce na vývoji automatizovaného interaktivního informačního systému jaderných elektráren byly zahájeny v roce
1584 studijní etopou a navázáním kontaktů a spolupráce s externími organizscerri. Jednalo se zejména o prostudování
možností využití některého dostupného databázového systému
vhodného pro implementaci na minipočítač SM4-20 pod operačním systémem DOS-RV resp. RSX-11. Byl zvolen systém
D A T A T R I D V E 11 verze 2.0, který byl implementován na počítač,
osvojen a jeho funkce byla ověřována na zkušebních datech.
V oblasti spolupráce s externími organizacemi byla uzavřena
dohoda o spolupráci s VŠSE, katedrou Technické kybernetiky,
podle níž se VŠSE zavázala vyvinout systém pro automatizované zpracování sííových grafů zahrnující časové a zdrojové
výpočty, automatizované kreslení využitím grafického systému počítače s vazby na databázi. V roce 1985 byly zahájeny
práce na stanovení logické struktury databáze a byl postupně definován její obsah, to znamená obsah jednotlivých databázových souborů a struktura položek. Ke konci roku 1986
byla databáze informačního systému prakticky vyřešena, založena v počítači a v rámci zkušebního provozu byly vybrané databázové soubory naplněny daty. Byl též vyvinut původní program, který realizoval logickou strukturu systému,
sajišíoval ochranu dat a umožňoval pracovat s informačním
systémem všem uživatelům bez ohledu na jejich předběžné
znalosti výpočetní techniky. Všechny tyto práce byly pro-
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'.''.i?ny na počítači SI.14-20, jehož provozovatele^ ;e jiný
-v^cor našeho podniku a to zákonitě přinášelo probiét/.y
omezující řešení. Jednalo se zejména o nedostatečné kapacity paměíových médií, nedostatečný počet terminálů (pro
vývoj systému i pro zkušební provoz byl k dispozici jeden
terxinál) a v neposlední rode též nízká spolehlivost této
loclmiky.
V roce 1987 probíhaly změny v koncepci vybavení a vy,).... -,í výpočetní techniky v našem podniku. Byla zvolena
o i.-ion táce na techniku finny 1CI a bylo rozhodnuto vybavit
o cit o r Technická přípx*ava JE mikropočítačovým výpočetním
s.y i ternem DRS 300. Toto skutečnost vyvolala v řešení inforluactiího systému radu změn, zejména:
- nutnost osvojení této techniky s hlediska technického
i programového vybavení včetně příslušného vyškolení
uživatelů
- nutnost volby vhodného databázového systému
- nutnost revize struktury informačního systému tak, aby
odpovídala technickým a programovým možnostem počítače
- ukončení spolupráce s VŠSE vzhledem k tomu, že pro vývoj
systému automatizovaného zpracování sítových grafů neměla škola k dispozici kompaktabilni počítač
- z předchozí zraěny vyplynula nutnost osvojení vhodného
SÍstému pro zprscování sítových grafů, případně jeho vývoj vlastními silardL.
Instalace nove výpočetní techniky proběhla koncem
roku 1937 a po nezbytném osvojení technického vybavení
s operačního systému byly zahájeny práce na převodu dosavadních výsledků řešení na tuto techniku. Práce probíhají
od počátku roku IS'88 dosud. V souvislosti s přechodem na
výpočetní techniku ICL došlo sice k určitému zdržení, to
vLek vzhledem k vyšší kvalitě této techniky zřejmě neovlivní celkové reée&í z hlediska termínů.

1

Soucagry,' sť.v

ŕehení

Automňtizovyný Interaktivní
informační systém JE
je nut.no s hisdisirr řemení rozdělit ne t ř i o b l a s t i :
- databáze
- progreray z^jirituj: cí plnení požadavků na specielní
funkce, které databázový systém nezahrnuje
- automatizovane zpracování sítových grafů.
V současné době (konec roku 1S88) je ukončen návrh
databáze (logické i fyzickí struktury) a 2. verze systému na automatizované zpracování sítových grafů. Obě část i jsou od poloviny roku IS'88 ve zkušebním provozu.
•Technická a pro.^rar.-ove vybavení řpoučité pro řešení
V odboru Technická příprava JE je v současné době
instalován mikropočítačový* systém DRS 300.
Základní technické parametry:
- základní jednotka s r;-ikroprocesorem I n t e l 80286
- operační pamět s kapacitou 2ÍVLB
-

pevný disk 5,25 palce s kapacitou 45 I£B
prv.žný disk 5,25 palce s kapacitou 737 KB
barevný grafický videoternánál
monochromatický řádkový videoter:;ánál 3x
mozaiková tiskárna s možností práce v grafickém modu.
Se systémem byl dodán operační systém Concurent
jjOS-Sb verse b»l firmy Digital Research, který podporuje
aplikace vytvořené pod operačním systémem L1S-D0S 2.1
a CCP/ivi-Só.
Pro tvorbu databáze byl v souladu s doporučenia OTŘ
podniku použit databázový systém ĽATAFLEX, který obsahuje
všechny obvyklé databázové funkce, nezávislé programové
části a jazyk příkazů.
Základní technické parametry:
- max. počet datových souborů 250, datový soubor může

132

obsahovat aš 255 polí
- max. počet indexů 9
- max. velikost souboru 2 GB, soubor může obsahovat více
než 16 milionů vět, věta raůáe mít délku až 16 KB
Databáze
•Datsbázi lze popsat j e j í logickou a fyzickou struko L< '_*3 Li •

Logická strukť.ira (viz příloha 1) zobrazuje databázi
tak, jak se jeví uiiivateli a usnadňuje mu přístup k datům
v souladu se zavedeným dodavatelským systémem a dělbou práco v odboru Technická příprava JE. Je navržena jako stromová.
Data jsou organizována ve 4 úrovních, která odpovídají dodavatelskému systému technologického zařízení pro JE. Struktura
je horizontálně otevřená a umožňuje v jednotlivých úrovních
rozšiřování, event, rušení.
úroveň 0 - DATABÁZE
SOUBORY STAVEB - souhrnné údaje o souborech staveb JÉTE,
J3KE s dalších
CISilKIK SKLADU, ČÍSELNÍK PRĚDilONTAZKICK PLOCH - přiřazení čísla skladu ev. předmontážní plochy
k jejich druhům včetně podrobných údajů
o druhu skladu nebo plochy
broveň 1 - SOUBORY STAVEB
STAVBY - souhrnné údaje o stavbách v jednom souboru stsveb
DODAVATELE - údaje o finálních dodavatelích včetně nákladů
na ZS
LOKALITY - číselník l o k a l i t
PRACOVNICI - skutečné 3tavy pracovníků v průběhu výstavby
v členění podle PD a profesj-ch
ZARIZiiil STAVSiíISTiä - údaje o zařízení staveniště včetně
termínů a nákladů
iiBiíI OBJEKTY - číselník stavebních objektů
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Úroveň 2 - STAVBY
PROVOZNÍ SOUBORY - seznam PS a DPS v jedné stavbě včetně
časových, objemových a nákladových údajů
SG POV - vypočtený SG POV případně režimový SG jako zdroj
platných termínů výstavby
STAVEBNÍ PRIPRAVENOSTI - seznam kobek vybraných SO včetně
údajů důležitých pro přípravu montáže zařízení
SKUTEČNY PRUBEH VÝSTAVBY - souhrnné údaje o skutečném průběhu výstavby (časové, objemové a ekonomické)
Úroveň 3 - PROVOZNÍ SOUBORY
SHMZ -

seznam hlavního montovaného zařízení v jednom DPS
včetně technických a časových údajů důležitých pro
přípravu montáže
DÍLCI SG - rozpracování SG POV pro DPS
Fyzická struktura odpovídá fyzickému uložená dat v databázových souborech. Vychází z technického a programového
vybavení disponibilní výpočetní techniky, umožňuje optimální
využití záznamových medií, ochranu a archivaci dat* Ha schématu v příloze 2 je ilustrována na datech pro jeden soubor
staveb (JETE), pro ostatní soubory staveb je analogická.
Ze schématu je zřejmá korespondence mezi logickou a fyzickou strukturou databáze (jméno databázového souboru je uvedeno nad obdélníkem, uvnitř je jeho obsah odpovídající logické struktuře).
Nedílnou součástí databáze jsou programy* které realizují logickou strukturu, vstup a výstup dat, ochranu dat,
specielní funkce a umožňují správu database*
MSAKIIOO realizuje logickou strukturu databáze a umožňuje
1ÍENU1
1SENU1P
MPOMOC
MDac
MSS

u ž i v a t e l i pracovat s d a t a b á z í systémem menu
v y t v á ř e n í nových menu p ř i r o z š i ř o v á n í databáze
t i s k menu
editace textů nápovědy
e d i t a c e s o u b o r u DODAVATELE z t e r m i n á l u
e d i t a c e s o u b o r u SOUBORY STAVEB z t e r m i n á l u
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*..3Tx

editace souboru STAVBY z terminálu

:..ZoxFl
i.lP3x
-PSxRl

editace souboru ZAuIZlSNI STAVii^ISTE 2 terminálu
editace souboru PROVOZKI 30UE0RY z terminálu
t i s k výstupní sestavy PROVOZUI SOUBORY po předchozím
výběru a t ř í d ě n í
i.:i-dxR2 výstup souboru PROVOZKI SOUBORY na obrazovku
..ISGxy
e d i t a c e souboru SG POV z terminálu
i.ISGxyRl v o l i t e l n ý t i s k 3 typů sestav SG POV po předchozím
výběru a t ř í d ě n í
LiSPxy editace souboru STA VE Blil PRIPRAVENOSTI z terminálu
LlSPxyRl t i s k sestavy STÁVSBAI PRIPRAVENOSTI'po předchozím
výběru a t ř í d ě n í
i.-SHľviZx editace souboru SHIviZ (seznam hlavního montovaného
z a ř í z e n í ) z terminálu
!.J3KÍ\IZXR1 výstup souboru SHííZ na obrazovku
iviSHl.'iZxR2 v o l i t e l n ý t i s k 4 typů sestav SHMZ po předchozím výběru
a třídění
PORROZP a k t u a l i z a c e souboru PROVOZííI SOUBORY podle platných
rozpočtů
Ve 3msnech programů znamená:
x - znak souboru staveb (např. T - JETE)
y - znak stavby (např. 4B - stavba 4.B).
Automatizované zpracování sítových grafů
Pro výpočet sííových grafů je na mikropočítačovém systému DRS 300 k dispozici program PERTMASTiäR, který umožňuje
časovou analýzu sííového grafu s maximálním počtem 2500 činností metodou CPM, zdrojovou analýzu pro max. 29 rp2ávislých
zdrojů, zadání grafu a výstup sestav. Pro potřeby vyvíjeného
informačního systému má tento program některé nedostatky:
- není zajištěna vazba na databázi
- uzel sííového grsfu může mít číslo max. 2500, což znesnadňuje vazbu na nadřazený sítový graf (POV)
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- při zdrojovú analýze se uvažuje rovnoměrné čerpání zdroje
v průběhu Činnosti, zatímco z charakteru sítových grafů
zpracovávaných v odboru Technická příprava JE plyne požadavek na obecný tver náběhové křivky
- výstupní sestavy neodpovídají normám nebo zvyklostem.
Řešení těchto nedostatků bylo rozpracováno v systému
pro komplexní zpracování sítových grafů. Hrubá struktura
tohoto systému je zobrazena v příloze 3. Tato již 2. verse
systému umožňuje zpracovávat dílčí sítové grafy jako subgrafy sítového grafu POV, přičemž z hlediska uživatele je
práce se systémem podobná práci s databází. V současné době
je řešení teto oblesti informačního systému zaměřeno na rozšíření možností zdrojové analýzy o vyrovnání nároku na zdroje,
zdokonalení některých funkcí systému (napr. prohlížení sítového grafu ns obrsaovce terminálu v grafické formě) a řešení tisku grafické reprezentace sítového grafu na tiskárně.
Provozní zkušenosti
Z dosavadního průběhu řešení samostatného témetu a zkuiiiebaího provozu dílčích výsledků lze specifikovat některé
zkušenosti.
a) Průběh řešení byl poznamenán skutečností, že specifikace
• potřebné výpočetní techniky nemohla být provedena podle
výsledků analýzy úkolu, ale naopak řešení se muselo neustále přizpůsobovat té technice, kterou měl řešitel právě
k dispozici.
b) Jako výhodné se ukázalo využít pro řešení vlastních pracovníků odboru Technická příprava JE, kteří mají dostatečné znalosti o řešené problematice z hlediska průběhu technická přípravy Jíá, informačních toků uvnitř podniku, personální struktuře pracovníků podniku apod. Tyto znalosti
přispívají k reálněnu odhadu možností automatizace informačních procesu.
c) Předpokladem pro dspeaný provoz informačního systému je
realizace jistých organizačních pravidel, Která zajiatují
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cr-Oi.. odpovědnost za správnost a aktuálnost zpracov ívaný c I:. i rif orif-e cí
•i) Souběžné s řečením úkolu musí na pracovižti probíhat
osvětová Činnost zaměřená na seznamování s možnostmi
zkvalitnění práce, které nová technika přináší. Ukazuje se, že zdaleka ne všichni pracovníci jsou schopni
tec.: .to možností v plné ní re využívat.
••i) Nákladní požadavek budovat informační systém jako nezávislý na znalostech výpočetní techniky ze strany uživatelů, se ukazuje jako správny.
i') Přesto, zs je pro ŕsäeni v coučs;>né dobe k dispozici
spolehlivá výpočetní technika, je nutno se zabývat na
patřičné úrovi..:. zajištění archivace dat.
Závěr
íeíení eemostatn.'-iio tématu e. 4 DO 18 so pochopitelné
nevyhnalo řade potíží a nedostatků. Přecto lze v souladu
s výsledky průběžná oponentury konaná končen; roku 1987
konst&tcvst plnění v plánovaném rozsai.-u, kvalitě i termínech. Ye :Í bývej í cích dvou letech, případně v dalšín výhledu, :-cv--uja řeiitel za nejdůležitější následující úkoly:
a) Dokončit navru detabáze a uvíct ji do plného provozu
v:i"cnc zprúcovdii-. kompletní dokumentace s příručky uživatele
b) lokrtíóovct v řečení systému pro koiuplexní zpracování sítových grafů tak, aby systém co nejvíce vyhovoval požadavkůc i.ríxe.
c) Pokračovat ve vývoji tech funkcí informačního systému,
která umoiní technickou přípravu JE na kvalitativně vyšší
úrovni (jedná se zejirié-na o systeří, řízení nákladů, časové
plány zdrojů, odhadování nákladů, pravděpodobnostní analýzu rizik).
d) Spolupracovat s řešitele ASŘP tek, aby v budoucnu mohl
být informační systém bez pro"cl:'nů začleněn cio podnikové, ,-,-SÍ
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Á ZVňRlTEĹNCSTl JEAKTCRGVE] OCELE CrMoVNi VO VŮZ
Anotácia
V práci sú popísané niektoré charakteristiky zvariteľnosti
reahtorovej ocele na báze CrMoVNi legúr. Zmeny mechanických
vlastností tepelne ovplyvnenej oblasti zvarových spojov. Vyhodnotenie odolnosti voči horúcej, studenej a žíhacej (resp. podnávárovej) praskavosti.

Pri štúdiu, zvariteľnosti ocele CrlAoVNi sa venuje zvýšená
pozornosť žíhacím a podnávarovým trhlinám. Práce sovietskych
autorov [1, 2, j*j na tomto type ocele sa všeobecne zaoberajú
výbavoví metodiky skúšania, štúdiom vplyvu chemického zloženia
a tepelného spracovania na žíhaciu, resp. podnávarovú praskavosť. Vo VŮZ sa už niekoľko rokov tiež zaoberáme štúdiom charakteristík zvariteľnosii ocele CrMoVNi.
Popri odolnosti ocele voči žíhacej, resp. podnávarovej
praslzavosti sa študovali i olalšie charakteristické vlastnosti
tepelne ovplyvnenej oblasti zvarových spojov, ktoré viac alebo menej súvisia s vyššie uvedenou praskavosťou.
Údaje o chemickom zložení a mechanických vlastnostiach
studovaného materiálu sú uvedené v tabuľke č, 1. a 2,
Jednou zo základných charakteristik ocele pri zváraní je
diagram ani zo termického rozpadu austenitu v podhúsenicovej zóne tepelne ovplyvnenej oblasti pri oblúkovom zváraní meranej
metodikou "in situ" [4] obr« 2. Zmenou merného tepelného príkonu zvárania sa menila rýchlosť ochladzovania podhúsenicovej
zóny vzoriek. Rýchlosť ochladzovania je vyjadrená časom At
zotrvania medzi teplotami S00 a 5OQ C. Ako vidíme z okr. 1
pri časoch ochladzovania kratších ako g s je mikroStrufctúra
tvorená martenzitom, resp. samopusteným marienzitom (obr. 2)
Pri časoch chladnutia Atgy dlhších ako g s sú dve teploty premeny, Mikroátrwktúra týchto vzoriek pozostáva zo samopusteného martenzitu dolného baini tu a horného ba iní tu s vylúčenou fázou štruktúry MA.
Ako vidieť z obrt č, 1 pri rôznych tavbách ocele je istý
rozdiel nielen trans formačných teplôt rozpadu, austenitw, ale
i pri nameranej tvrdosti. Tieto rozdiely, podľa všetkého, súvisia s relatívne rôznym obsahom uhlíka i keď pri štúdiu mikroštrúktúry neboli zaznamenané žiadne výraznejšie zmeny či
už v charaktere jednotlivých laz alebo v ich percentuálnom zastúpení.
So štruktúrou tepelne ovplyvnenej oblasti zvarového spoja súvisia zmeny pevnostných vlastnosti, vlastnosti podhúseni-
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covej oblasti boli zisťované simuláciou teplotných cyklov
zvárania na zariadení Thermorestor w b Ť5J . Teplotný cyklus
mal nasledovné parametre Tmax = i35o c,*tg/ 5 - 30 s. Zároveň bol odskúšaný vplyv maximálnej teploty ohrevu na zmenu mechanických vlastností simulovanej TOO, Ako príklad je
uvedené tavba c. Namerané mechanické vlastnosti Rm, R„0,
2, A, a Z sú znázornené na obr, 3 v závislosti od maximálnej teploty cyklu. Vynesené hodnoty predstavujú priemer
troch meraní. Na ľavej strane diagramu sú na porovnanie zaznamenané hodnoty základného materiálu, Z diagramu vyplýva,
že dochádza k výraznému spevneniu pri teplotách cyklu vyšších ako 900 °c, avšak pokles ťažnosti a kontrakcie nie je
až taký výrazný.
Na testovanie vlastností ocelí za zvýšených teplôt sa
bežne používajú creepové skúšky. Pri žíhacích a podnávarových trhlinách niektoré deje, resp, ich časti prebiehajú
však pomerne rýchlo, Z toho dôvodu boli zmerané mechanické
vlastnosti za zvýšených teplôt. Závislosť mechanických vlastností oboch ocelí v dodanom stave na teplote skúšania je na
obr, k , AkoQvidieť, medza klzu a medza pevnosti mierne klesá do 4OO C, Nad touto teplotou je pokles výra2Mejší. V rámci celého teplotného intervalu má oceľ CrMoVNi vyššie hodnoty ako oceľ CrMoV, Trochu odlišná situácia je pri mechanických vlastnostiach simulovanej tepelne ovplyvnenej oblasti,
ktorá je pváve predmetom nášho záujmu, ]e známe, že po tepelnom cykle je príslušný materiál transformačně spevnený.
Pri študovaných oceliach je toto spevnenie veľmi výrazné
(obr, S I, Dokonca so zvyšujúcou skúšobnou teplotou [cca do
300 OQ) sa spevnenie v dôsledku precipitácie ešte trochu i
zvýši. Dôležitou informáciou z hľadiska relaxácie napätí je,
že medza klzu simulovanej TOO oboch ocelí pri teplote 600 °c
dosahuje hodnotu až 800 MPa. (Môžeme uvažovať, že celá skúška ťahom včítane ohrevu na teplotu trvá fv30 min), A pri
65O °C sa medza klzu pohybuje medzi 5OO - 600 BiPa. Rozdiely
medzi, pevnostnými vlastnosťami oboch oceli nad teplotou
5OO c nie sú veľmi výrazné. Avšak pevnosť ocele CrMoV je
nad teplotou 500 °C vyššia ako ocele nikl ovej a medza klzu
je vyššia nad teplotu 58O OQ. Dokonca nad teplotou 62O °c je
medza klzu ocele CrMoV vyššia ako medza pevnosti ocele CrMoVNi.
Treba si tiež všimnúť, že od teploty 58O °c rozdiel medzi
príslušnou medzou klzu a pevnosti i e veľmi malý, čo naznačuje, že schopnosť materiálu absorbovať plastickú deformáciu
nebude veľmi veľká.
Zmenou pevnostných vlastností podhúsenicovej oblasti zodpovedajú aj zmeny vrubovej húževnatosti. Tranzitné krivky [t,č,
B) zostrojené pre simulovanú podhúsenicovú zónu rT^x « 135O
°C s rôznymi časmi ochladzovania) v stave nežíhanom sú zobrazené na obr, 6. Podľa predpisu ASME pre materiál tlakových nádob reaktora je požadovaná, minimálna hccUota vrubovej húževnatosti 4^,5 l*cr,r* pri +4,4 °c, Z tohto kritéria pre jednoili-
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vé časy ochladzovania možno odčítať nasledovné tranzitné
teploty:

feZ TtC°cl
10
60

120

-35
-30
-25

tta zlepšenie vrubové j húževnatosti zvarových spojov bola overovaná teplota žíhania a výdrž na teplote (obr* 1), Z
obrázku vyplýva, že zvarový spoj potrebuje relatívne dlhý čas
žíhania na úplné obnovenie plastických vlastností.
Problém, ktorý súvisí s celkovými vlastnosťami zvarového
spoja, je odolnosť základného materiálu voči vzniku niektorého z druhov trhlín pri zváraní. Záruka celistvosti zvarovóho
spoja je o to dôležitejšia, že počas zvarového cyklu dochádza
k pomerne vysokému spevneniu TOO, Pri prezentovanom type oceli pripadá do úvahy horúca, studená a žíhacia, resp, podnávarová praskavosť',
Náchylnosť, na horúcu praskavosť, bola overovaná skúškou
Thermorestor w a VŮZ LTP-i-ó roj. Podľa kritérií oboch skúšok
bola oceľ odolná voči vzniku horúcich trhlín. Výsledok zodpovedá zvýšenej čistote základného materiálu (tab, č, i).
Chemické zloženie ocele ako aj jej výrazné spevnenie v
tepelne ovplyvnenej oblasti zvarového spoja (dokumentované na
obr, 3) jasne hovoria o tom, že oceľ bude náchylná na vznik
studených trhlín. V príslušných predpisoch pre podmienky zvárania je uvedená minimálna teplota predhrevu 15O °C pre ručné
oblúkové zváranie a zváranie pod tavidlom. Pri overovaní odolnosti proti studeným trhlinám boli použité skúšky Implant a
Tekken [7J, Skúškou Tekken sa zistilo, že trhliny nevzniknú ani
pri znížení predhrevu na teplotu 115 °c. To znamená, že vznik
studených trhlín je minimalizovaný vzhľadom na dostatočnú rezervu predpísaného predhrevu.
Samostatným a veľmi náročným problémom je žíhacia a podnávarová praskavosť. Tomuto aspektu zvariteľnosti £sj CríAoV a
CtfiíoVNi ocelí sa vo VŮZ venuje veľká pozornosť. Priebežne sa
hodnotí odolnosť Jzgmerčných tavieb proti žíhacej i podnávarovej praskavosti Igj a zároveň sa hľadajú možnosti zovšeobecnenia výsledkov vo vzťahu k mechanizmu praskania, resp, vplyvu
chemického zloženia na žíhaciu a podnávarovú praskavosť. Výsledky systematického štúdia umožnili navrhnúť také úpravy chemického zloženia ocelí, vclaka ktorým sú súčasné tavby ocele CrUoVNi
na vysokej úrovni. Hodnoty kritického napätia pri skrátene j creepovej skúške (Rkrit * 35° MPa pre tavbu d. A L9I ), resp, hodota kontrakcie pri izotermickej ťahovej skúške (z • ig,8 %
g J ) radia túto oceľ už na spodnú hranicu ocelí nenáchyľných
na žíhaciu. praskavosť,
Spracovanie výsledkov meraní kontrakcie série komerčných
tavieb ocele CrUoV umožnilo nájsť korelačný vzťah medzi obsahom
S Lhin.&J ä kontrakciou Z [%\ pri izotermickej ťahovej skúške

ř
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(obr. 8). Táto závislosť bola potvrdená i vyhodnotením 5-tich
tavieb ocelí CrUoVNi [g2 . Mimoriadne významná bola pri tom
skutočnosť, že sa jednalo o komerčné tavby jedného typu ocele, t,j, s podobným chemickým zložením. Výsledky umožnili odporúčať výrobcovi ocelí znížiť dovolený obsah S v oceli CrUoVNi
pcd hladinu <.O,Oi )-Q,
Významná úloha S bola potvrdená i štatistickým vyhodnotením publikovaných výsledkov meraní vplyvu chemického zloženia
ocelí na žíhaciu praskavosť fiOj. Matematické spracovanie cca
2sG-iich meraní - chemické zloženie ocelí sa pohybovalo v intervaloch podľa tab. 3 - ukázalo, že zo sledovaných prvkov mali najvýznamnejší vplyv prvky P, S, Cr, íAo a V. Samozrejme, významnosť jednotlivých prvkov je daná intervalmi, v ktorých sa ich
obsah pohybuje, Z uvedených prvkov bol na j významnej ši vplyv S
í obr, 9 ). Dôhžité je, že vplyv S nameraný vo VÚZ (obr, 2) i
vplyv S zistený vyhodnotením publikovaných výsledkov, je možné
v oooch prípadoch vyjadriť lineárnou závislosťou s podobnou smernicou.
Ďalším záverom práce tio} bola skutočnosť, že vf>lyv chemického zloženia je potrebné vyhodnocovať komplexne, t,j. je potrebné uvažovať i zmiešaný vplyv prvkov chemického zloženia. Tento ..
aspekt žíhacieho praskania je teoreticky vysvetlený v práci in].
Na základe výsledkov [10] a záverov f u j bol vo VŮZ vyrobený súbor laboratórnych tavieb, ktorých chemické zloženie sa
pohybovalo v intervaloch podľa tab, 4. Statistické vyhodnotenie
výsledkov izotermickej ťahovej skúšky umožnilo z prvkov uvedených v tab, 4 vyčleniť prvky C, P, Sa Sn, ktorých vplyv na žíhaciu praskavosť súboru tavieb bol naj významnej ši [12 j , individuálny vplyv prvkov P a Sn bol vyšší, ako individuálny vplyv
prvkov C a S, Na príklade S bol dokumentovaný veľký význam šírky intervalu, v ktorom sa obsah daného prvku pohybuje, väaka
relatívne užšiemu intervalu obsahu S v laboratórnych tavbách v
porovnaní s komerčnými, bol vplyv s do určitej miery prekrytý
vplyvom P, Sn, resp. kombinovaným vplyvom C+Sn.
Ďalším aspektom problematiky žíhacieho a podnávarového
praskania, ktorý sa vo VÚZ rieši, je vývoj vhodnej skúšky odolnosti ocelí proti podnávarovému praskaniu, v súčasnosti nie je
známa žiadna všeobecne prijímaná skúška podnávarovej praskavosti, ktorá by poskytovala uspokojivé výsledky. Pri ideovom návrhu skúšobného zariadenia sa vychádzalo z predpokladu, že problémy s laboratórnym vyvolaním trkI in podnávarového typu súvisia s nedostatočnou tuhosťou navaraných vzoriek. Ako 7e známe,
s rastúcou tuhosťou zváranej, resp, naváranej konštrukcie vzrastá i objem deformačných procesov v priebehu zväzového cyklu.
(Hrubostenná tlaková nádoba predstavuje konštrukciu s mimoriadne vysokou tuhosťou). Ak podnávarové trhliny vznikajú v dôsledku vyčerpania plasticity vysokovyhriateho pásma TOO v priebehu
navárania, pviom nízka tuhosť naváranej vzorky a priori vylučuje možnosť nukleácie trhliny. Preto bolo rozhodnuté simulovať

tuhosť tlakovej nádoby vonkajším zaťažením vzorky (vynút,?•?.á tuhosť) a dodatočnou deformáciou vysokovyhviateho pásmu
TOC. Predpokladalo sa, že v reálnych podmienkach prispieva
k vyčerpaniu plasticity vysokovyhriateho pásma deformácia
v priebehu prvého i druhého zvarového cyklu. Dodatočná plastická d a formácia kritického pásma TOO pri ochladení vzorky
pod teploty cca xsO - 2QO °c mala zvýšiť pravdepodobnosť iyiiciácie trhliny počas druhého cyklu. Veľkú pozornosť však
bol J potrebné venovať vylúčeniu iniciácie zárodkov trhliny
pri nízkych teplotách.
Aby bola príbuznosť s reálnymi podmienkami iniciácie
poänávarovej trhliny zachovaná, hľadal sa spôsob, ako realizovať dodatočnú plastickú deformáciu tak, aoy bola lokalizovaná iba do oblasti zvarového spoja. Takúto požiadavku je možné splniť zmenou orientácie elastického zaťaženia vzorky ako
celku, Napäťové podmienky (elastické) vo vzorke, za akých je
navarená prvá húsenica - navar, by nemali ovplyvniť charakter zvyškových ťahových napätí v oblasti zvarového spoja. To
znamená, že i vo vzorke, ktorá bola navarená v podmienkach
elastickej tlakovej napätosti, by sa mali po vychladnutí objaviť v oblasti zvarového spoja ťahové napätia, ako dôsledok
lokálnej plastickej tlakovej deformácie počas ohrevu na maximálnu teplotu cyklu. Podmienkou je, aby objem materiálu zvarového spoja bol v porovnaní s objemom základného materiálu
malý, t,j. aby tlaková plastická deformácia prebehla iba v
TOC. V takom prípade bude objem základného materiálu po vychladnutí elasticky zdeformovaný v tlaku, zatiaľ čo vysokovyhriate pásmo TOC (v ktorom prebehli najväčšie tlakové plastické deformácie počas ohrevu) bude vplyvom zvyškových ťahových napätí elasticky zdeformované ťahom. Zmena vonkajšieho zaťaženia vzorky na elastické ťahové znamená zmenu rozmeru vzorky o hodnotu danú súčtom pomernej elastickej deformácie v tlaku a ťahu. Zmena vonkajších podmienok by sa mala prejaviť zvýšením ťahových zvyškových napätí na medzu klzu, resp,
dodatočnou ťahovou plastickou deformáciou. Je teda možné vo
vzorke realizovať dodatočnú plastickú deformáciu, lokalizovanú iba na oblasť vysokovyhriateho pásma TOC. Predpokladalo sa,
že za takýchto podmienok by sa mali v priebehu navárania susedného návaru objaviť podnávarové trhliny.
Na základe uvedenej hypotézy bol navrhnutý prípravok na
excentrický ohyb vzorky [,14}- obr* J\0 . ireverzibilné zaťaženie
vzorky o priereze 80 - 15O x 15 - 20 mm ĺ obr. AA ) bolo realizované pneumatickým valcom. Bolo navarených niekoľko vzoriek
podľa obr, AA • Pri napätí v povrchových vláknach -45O UPa sa
vc vysokovyhriatom pásme TOC jednej kiísenice ovplyvnenej susednou na teploty pod ÄQt objavili siete interkryštalickýčh
zavít. Po zvýšení zaťaženia na ±500 UPa už boli zistené siete interkryštalickýčh mikrotrhlín, ktoré sa charakterom zhodovali s reálne zistenými podnávarovými trhlinami - obr. 42.
Vlastnosti TOO vylučovali možnosť iniciácie mikrotrklíw pri
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teplote dodatočnej plastickej deformácie. Malá veľkosť podnávarových necelistvostí je v danom prípade dôsledkom špecifických podmienok zaťažovania - prudký pokles napätia v smere hrúbky vzorky a malé rozmery vysokovyhriateho pásma TOO.
Uvedeným spôsobom je teda možné vyvolať vo vzorke iniciáciu trhliny typu podnávarových. V súčasnosti sa vo VÚZ plánuje rozpracovanie metodiky skúšky podnávarovej praskavosti
na zariadení, ktoré bolo nazvané LRl [14] - Longitudal Restraint Intensity - Test.
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Obr, 2: lAikroštruktúra
podhúsenicove j zóny pri ^8/5
(uhlíková extrakčná replika zv. 14OOO x)
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Obr. 3: Zmena mechanických vlastností simulovanej podhúsenicovej
zóny v závislosti na Tmax teplotného cyklu, index + znaviň
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Tab, č, 3: Intervaly chemického zloženia ocelí pre štatistickú analýzu
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Obr. 4: Závislosť medze klzu. a pevnosti ocele CrlAoV a CrMoVNi
v dodanom stave na teplote skúšania
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Cbr. 5: Záviäosť medze klzu a pevnosti simulovanej TOU ocele
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Obr, *2: Vzorky navarané v skúšobnom prípravku podľa obr,
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OPTIMALIZACE SÍZESt REAKTORU WBR-1000 Pft PBBCHODOVfCH
PROCESECH

Referát popisuje fyzikální a matematioká základy programu OPTICON, který slouží k výpočtu v určitém smyslu
optimální strategie tlumení xenónových, osoilací r aktivní
zone reaktoru WER-1000 na základě modálního přiblížení
• použitím principu maxima Pontrjagina* V záverečné* části
jsou uvedeny výsledky vzorových výpočtů a jejich srovnání*
Tento referát stručné popisuje fyzikální a matematické* základy programu OPTICON. ktery_řesí probil* řízení
nonovýoh osoilaoí reaktoru typu VVBR* selení vychází se
systému stavovýoh rovnic, který tvoří klasioké 1D dvougrupové difusní rovnioe se zpítnýiai vazbami* dynamické rovnice 4,odo-xenonového prooesu a rovnioe energetioké bilauce
v zoni.
lecrä je sona reaktoru popsána dvougrupovým rtifnanfm
modelem se zpětnými vazbami na výkon, teplotu a hustotu moderátoru, koncentraci xenónu a Jodu* rozpustený absorbátor,
zasunutí plnýoh a zkrácených tyčí. Úloha de následující t
na danám oasovém intervalu je sadáa prabeh výkonu reaktoru*
Hledáme taková řízení, aby byla •infmáTnf odchylka rozložení výkonu od zadaného a současní minimalizujeme zmeny řídících veličin, kterými zde může být zasunutí plnýoh a akráctnýoh refulačníoh klastrů. konoentraoe H3BO3 a vstupní
teplota* Přitom je možná měnit pomooí váhovýoh koefioienta
důležitost jednotlivých řídíoíofi veUčin.
Výohozí rovnioei

- div [». grad^] -Z ri r V c b fe, *t

h.
Jedná se o dvougrupovi systém difúznioh roynio s explieitnl
vyjádřenou absorttoi boru a xenónu, doplnený o rovniee vývoje koncentrace jodu a xeaonu. T dal Urn předpokládáme separovatelnost prostorovýoh složek v radiálním směru od axiální a časová složky* Tím přeoházíme k 1D geometrii a v okolí
stacionárního stavu mažeme vzniklé rovnioe linearizovat.
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Dále gomocí tzv. modáiních funkcí provedeme separaci axiální a časové složky a pro vzniklé rovnice použijeme maticový
zápis. Podrobné odvození včetně významu, jednotlivých členů
základních rovnic viz lit. (1)«
3. Optimalizace
Odvozených rovnic využijeme při řešení optimalizační
úlohy. V teoretickém odvození docházíme k formulaci funkcionálu

ACt) - 1 / AN(z,t)dzJ +/30/ |AN(z,t)J dz
AN(z,t)
Au(t)

... odchylka od zadaného průběhu výkonu
... vektor odchylek od zadaných průběhů jednotilvých druhů řízení
... váhové koeficienty
0 ,R
Optimální řízení si lze představit různými způsoby. Existuje např* úloha na minimalizaci doby tlumení oscilací. Při
jejím řešení však mohou vznikat nepřijatelné změny axiální**
ho offsetu. Způsob řešení, který používá program OPTICON je
obecnější. Minimalizujeme funkcionál, jehož složky jsou
následující:
1) kvadratická odchylka řídících veličin od jejich zadaného
průběhu
2) odchylka axiálního offsetu od stacionárního stavu
3) odchylka od zadaného průběhu výkonu
Podíl těchto složek můžeme volit pomocí již zmíněných váhových koeficientů.
V programu OPTICON jsou použitelné dva způsoby optimalizace, tzv. parciální a totální. Parciální optimalizace je
minimalizace funkce -/L(t) v každém bodě daného časového
intervalu. Totální optimalizace znamená minimalizaci funkcionálu J, tj. minimalizaci integrálu funkce -A(t) na celém zadaném intervalu.
V programu je také zavedena důležitá možnost zadávání
předepsaného průběhu řízení* To znamená, že odchylka je pak
počítána (a minimalizována) od tohoto průběhu. Např. při
plánovaném snížení výkonu je třeba změnit předem daným způsobem polohu regulačních klastrů nebo koncentraci 113803.
Tyto změny je právě možné zadat jako průběh řízení. S tím
souvisí také problém omezení řídících veličin. Např* omezeními pro pohyb klastrů jsou hranice aktivní zóny, pro koncentraci H3BO3 máme určenou maximální rychlost její změny
nebo dosažení nulové koncentrace. Teorie použita programem
OPTICON nedovoluje zavést přímo omezující podmínky, ale
lze tento problém vyřešit zadáním průběhu řízení a dostatečně velkými příslušnými váhovými koeficienty.
Druhým problémem použité teorie je linearizace řídícíoh veličin. To způsobuje, že přesnost výpočtů je dostatečná jen pro malé změny regulace. Např. i při velkém posunu regulačních klastrů je jejich účinnost stále stejná,
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což ^neodpoví ÚC ... Luě realito, protože výkon v aktivní zouě
neaí v axiálnía. .^raěru konstantní. Možností odstranění tohoto problému je „ ^rativní řešení. Ob£eví~li se v průběhu
regulace nutnost T ětsích změn regulacnío1- veličin, rozdělí-.
me daný časový interval na několik menšícli a na nich budeme
řešit úlohu odděleně s přepočtenými vstupními daty.
4* Příklad
Přiložené obrázky graficky zobrazují výsledky výpočtu
s následujícím zadáním:
průběh výkonu - obr«1
váhové koeficienty:
10 - regulační klastry (zkrácené jsou
vytaženy ze zóny a nepohybuji ae
- obr.3;
1 - koncentrace H3BO3
1000 - teplota chladívá
100 - axiální offset
předem zadaný průběh teploty chladivá - obr* 5
způsob řešení - totální
Zde je vidět jak velký váhový koeficient u teploty chladivá
zajistuje předepsaný průběh a veškerou regulaci obstarávají
klastry plné délky a koncentrace H3BO3 v moderátoru.
5. Závěr
Problém nemožnosti přímého zadávání omezení pro řízení
v tomto modelu, nás vede k přípravě nového programu OPTICON
2 na nových teoretických základech^ které by toto umožnily*
Současně s tím je OPTICON 1 převáděn na osobní mikropočítač,
kde je možno udělat rychle řadu výpočtů, které by ujasnily
způsob výběru váhových koeficientu a výhod parciálního n«bo
totálního způsobu řešení*
6* Literatura
(1) Mach* Lehmann, Krýsl - Teoretické základy programu
OPTICON, zpráva Ae 6330/Dok. (1986)
(2) Krýsl, Mach - AHajiita pacweTOB onvviiaxbHoro ynpaBjwmiJ!
KceHOHOBux KOJieOauK?., referát 17*sympozia MDK (1988)
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II3T0ĽIKA MEZINÁRODNÍHO SROVNANÍ EKONOMIKY VÝST*. T JADEBNFCH
ELEKPRÄEEN

Z přehledu dosud užívaných metod mezj národního srovnání
nákladů, na investiční výstavbu vyplývá, že nejvhodnější metodou srovnání se neví metoda využívající srovnatelnosti naturálních ukazatelů.
Pro její korektní použití je nezbytné zajistit srovnatelnost technických ukazatelů u objektů, budovaných, v různé době
n s použitím různých technologií. Dále navržená metoda využívá funkcí užitku, hodnotících úroveň technických, ukazatelů,
které vhodně popisují funkční činnost zařízeni. Metoda vychází ze soustavy technických ukazatelů vyjádřených v naturálních jednotkách a jejich ohodnocením postihuje relace v technické a technologické úrovni zařízení.
Výsledky výpočtů podle této metody umožňují porovnat
ekonomiku výstavby investičních celků s cílem vyhodnotit
adekvátnost vynaložených nákladů na výstavbu srovnávaného
celku /ar celkem nebo jen jeho technologické části/ podle
parametrů referenčního investičního celku, tg, v našem příkladu srovnávané a referenční jaderné elektrárny.
Navržená metoda pracuje též s náklady v hodnotovém vyjádření a musí se proto vyrovnat s dalším problémovým faktorem, kterým je srovnatelnost nákladů vyjádřených, y nekonvertibilnich měnách, popř. vliv změn kursů konvertibilních
měn. Přepočet nákladů vyjádřených v čs. korunách na náklady
např. v amerických dolarech by měl být proveden pomocí reálného měnového kursu ? tj, kursuj který by objektivně odrážel
relaci mezi kupní silou obou men, a nejen to, měl by být
založen na cenách investičních prostředků, neboí se jedná
pouze o relace investičních
nákladů. Takový kurs se však musí stanovit /"vypočítat11/•
Metodický postup
Tento obecný postup lze modifikovaně využít při zachování uvedených zásad pro libovolný investiční celek.
1. Technologickou i stavební část velkého investičního
celku /např. jaderné elektrárny/ rozdělíme na dílčí celky
/uzly/, které tvoří většinou uzavřený funkční celek, včetně
všech přídavných zařízení, jež souvisejí s hlavní funkční
činností každého uzlu.
2. Parametry každého uzlu jsou specifikovány v tabulce
včetně technických ukazatelů v absolutních i poměrných hodnotách, investičních nákladů v národních měnách a investičních nákladů přepočítaných.
3. U každého technologického uzlu a každého jeho parametru určíme způsob jeho respektování ve srovnávací bázi,
tj. určíme způsob přepočtu pro zajištění srovnatelnosti.
Existují tyto možnosti přepočtu parametrů uzlu:
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a/ "Hlavní parametr" uzlu /označen 11/1 všechny ostatní parametry se přepočítávají /podílem/ k jehe hodnotě a tyto
pomerné hodnoty s > vzájemné porovnávají,
b/ "Bázický parametr" /označen B/ vyjadřuje výstup
několika uzlů nebo celého celku, na který se přepočítávaní
všeehny ostatní parametry, u nichž je tento prepočet logxcký
/např. instalovaný výkon jaderné elektrárny/,
c/ "Generální parametr" /označen G/ může být totožný
s bázickým parametrem, ale
navíc může být vytvořen i jiným
;
vhodným způsobem, např.> kombinací bázických parametrů, který vychází z charakteru porovnávaného celku,
d/ "Nepřepočítávaný parametr" /označen N/, jehož
hodnota se srovnává přímo, neboí jakýkoliv přepočet postrádá
smysl,
e/ "Přepočítávaný parametr" /označen P/, jehož hodnota se přepočítává na hlavní /H/ nebo bazický /B/ či generální /G/ a teprve tyto poměrné hodnoty se srovnávají mezi
referenčním a porovnávaným celkem.
4. Provedeme přepočet /výpočet podílu/ všech parametru
na měrnou jednotku hlavního /H/ parametru /nebo parametru
B či G/.
5. Určíme váhu /užitnost/ každého dílčího parametru
uzlu referenčního investičního celku tak, že součet těchto
vah pro každý uzel činí 1000 bodů. /Přiřazování vah jednotlivým dílčím parametrům je dáno subjektivním hodnocením. Objektivizaci přiřazení vah lze zlepšit použitím některé vyzkoušené expertní metody./
6. Pro každý parametr určíme jeho charakter, a to rostoucí nebo klesající /+ nebo -/ podle toho. zda je žádoucí,
aby jeho hodnota byla co nejvyšší nebo nejnižší. Je zřejmé
z technického pohledu, že interval hodnot pro většinu parametrů je určen platnými fyzikálními zákony a úrovní technologie.
7. Bozhodneme o typu funkce, kterým budeme přiřazovat
body parametrům srovnávaného investičního celku /lineární
nebo nelineární funkce/.
8. Podle součtu vah parametrů uzlu porovnávané elektrárny /více nebo méně než 1000, event, práve 1000/ určime poměr
technické úrovně srovnávaného uzlu referenční elektrárny*
9. Na základě koeficientu, určeného podílem vah, stanovíme příslušné hodnotové ukazatele.
Klíčová místa celého postupu si podrobněji osvětlíme
použitím jednoduchých matematických vztahu* V prvním přiblížení je možné vycházet z lineární závislosti technických
/naturálních, fyzikálních/ hodnot parametru a jejich bodového hodnocení*
Pro bodové hodnoceni parametrů lze potom použit lineární funkci ve tvaru
B
r
Bs = k . —
. Ps
/body/
(1)
r
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kde B ... bodové ohodnocení srovnávaného parametru /body/
Bl ... ohodnocení referenčního parametru
/body/
PÍ ... technická hodnota referenčního
parametru
/techn.jednotka/
P ••• technická hodnota srovnávaného
parametru
/techn.jednotka/
k ••• parametr, vyjadřující míru variability hodnocení a charakter
.
závislosti
/ i /
Volba velikosti parametru k ovlivní bodové hodnocení
i vyjádří charakter závislosti parametru.
Ze vztahu (1) je zřejmé, že naturální hodnotou je

kdy nedochází ke změně bodového hodnocení parametrů mezi
referenčním a porovnávaným investičním celkem, tedy B g = B r «
^r
Stanovením parametrů k ( — ) lze potom vyjádřit odpovíP
s
dající změnu bodového ohodnocení v závislosti na změně technických parametrů a tak i charakter závislosti parametrů*
Zjednodučeně můžeme říci, že rostoucí hodnotě technického parametru porovnávaného uzlu přiřazujeme bud více bodů
nebo méně bodu než parametru referenčního uzlu v závislosti
na tom, zda je žádoucí, aby posuzovaný parametr uzlu měl
rostoucí nebo klesající hodnotu.
Matematické vyjádření popisovaného modelu
Fro celkové srovnání technické úrovně porovnávaného
a referenčního investičního celku použijeme vzorec

.

IB 3 ' "id

5 = —ř—

f "id

(2)

kde q ... váženy průměr přepočítaných bodových
hodnot jednotlivých uzlů
/body/
B. .. bodové ohodnocení parametrů j-tého uzlu
"
porovnávané elektrárny
/body/
N..
•
investiční
náklady
j-tého
uzlu
refe13
renční elektrárny
/Kčs/
Při respektování přepočítaných bodových hodnot lze vypočítat korigované investiční náklady /mezní, hypotetické/
jednotlivých uzlů porovnávané jaderné elektrárny podle vzorce:
N

ikpj Ä N irj • « ' 1 0 " 3
což vyjadřuje největší hodnotu investičních nákladů porovnávané JE, mají-li být oba porovnávané celky rovnocenne,

kde N.,
. .o.
iK
J?J
N. . ...
"
q
...

korigované investiční náklady
j-tého uzlu porovnávané JE
/Kčs/
in\ssuiční náklady j-tého uzld
ref jrenční elektrárny
/Kčs/
součet bodů přidělených jednotlivým parametrům j-tého uzlu porovnávané elektrárny
/body/
Ve vzorcích (3) a (4) koeficient 10""* vyjadřuje převrácený součet bodů referenční elektrárny /tedy B r / a tím nám
člen q • 10""^ určuje index /poměrnou hodnotu/ technické
úrovně uzlu /při volbě 1000 bodů pro uzdi/.
Korigované investiční -náklady pro celou elektrárnu můžeme přímo určit podle vzorce i
N

/ K 5 s /
ikp = ^ • N i r j 1 0 " 3
kde ILi— ••• korigované investiční náklady všech
ÍB
&
uzlů porovnávané JE
/Kčs/
q
... váženy průměr přepočítaných bodových hodnot jednotlivých uzlů
/body/
Poměrem skutečných investičních nákladů porovnávané
elektrárny a korigovaných nákladů referenční JE zjistíme relace mezi náklady, tj. kolikrát je porovnávaná elektrárna
dražší či levnější než elektrárna referenční. Tento poměr
lze vyjádřit koeficientem d , a to
pro jednotlivé uzly
ipj
d

pro celou elektrárnu

ď » -pN

(6)

ikp
kde d
... koeficient vyjadřující vyšší náklady /d
1/
nebo nižší náklady /d
1- porovnávané
elektrárny vůči referenční
N
ic-i
••• skutečné investiční náklady j-tého
^
uzlu porovnávané elektrárny
/Kčs/
ÍL p
... skutečné investiční náklaciy celé
porovnávané elektrárny
/Kčs/
Popsaným obecným postupem lze srovnávat různé investiční
celky nebo jejich části.
V dalším je uvedeno srovnání jaderné elektrárny Middletown
/USA/ a Temelín /CSSR/. Při zcela rozdílné podstatě ekonomik
zemí, jejichž jaderné elektrárny srovnáváme, je třeba upozornit na mnohá úskalí tohoto mezinárodního srovnání, která,
podle
našeho názoru nemůžeme ani sebedokonalejší metoda ~ x " n
Odlišný cenový a finanční mechanismus od voluntaristicky
stanovených cen přes neúčinné nástroje úvěrové politiky až po
nereálný úředně stanovený devizový kurs jsou důvodem pro hledání jednoduchých i složitých metod srovnání, které vsak pohříchu řeší vždy celou problematiku jen přibližně. Výsledky
takovýchto metod je nutné chápat jako globální ukazatele,
které vystihují základní hodnotové relace s nejvyšší možnou
přesností na desítky procent.
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Všechny dosud používané metody mezinárodního srovnání
nákladů mezi socialistickými a kapitalistickými zeměmi jsou
poznamenány subjektivistickým přístupem. Jde o >, omezit
írabjektivní přístup na nutné minimum. Konkrétní aplikace m e tody srovnání, popsané v tomto příspěvku, musí být hodnocena
z tohoto zřetele.
Velmi podrobné údaje o americké elektrárně Middletown
jsou převzaty z amerického programu EEDB /Energy Economic
Data Base Program/, který poskytuje aktuální a reprezentativní technické a cenové údaje o jaderných elektrárnách
v rsA tamnímu ministerstvu energetiky / U . S . Department of
\iiergy-DOE/. Program zpracovává specielní firma United
Engineers and Constructors, INC Pfiladelpfia. Tato databáze
vyl? poprvé sestavena v roce 1978, jako podklad pro centrální posuzování navrhovaných jadernách elektráren s tím, že
respektuje poslední a nejmodernější technická řešení a odráží měnící se předpisy. Poslední aktualizace, jejíž údaje jsou
brány v úvahu je z roku 1986. Elektrárna Middletown je tedy
hypotetická /průměrná/ elektrárna pro určité období.
Základní údaje elektrárny Middletown PWE /na jeden
energetický blok/:
instalovaný výkon 1192 M W btto, vlastní spotřeba 56 MW,
tepelný výkon reaktoru 34X7 Mff^, palivo U 0 2 s 3 % obohacením,
4 chladicí smyčky, dvojitý kontejnment, cirkulační chlazení
s mokrými chladicími věžemi.
Spotřeba hlavních materiálů Middletown
Položka
Inotka
Hodnota
Výkopy (skála/země)
m3
438 335
Násypy, zavážky (skála/země)
264 501
m3
Bedneni
198 036
m2
.armovací ocel
25 702
t
Stavební beton /železobeton/
123 044
m3
Betonová výplň
78 520
m3
Vestavěná ocel
1 919
t
Konstrukční ocel
t
10 864
Potrubí z uhlíkaté oceli /jaderná
t
942
bezpečnost/
Potrubí z nerezové oceli /jaderná
t
310
bezpečnost/
Potrubí z uhlíkaté oceli /nejaderná
t
3 494
bezpečnost/
Potrubí z nerezové oceli /nejaderná
t
277
bezpečnost/
m
265 755
Kabelové kanály a kontejnery
1 911 868
m
Dráty a kabely
Mimo uvedené údaje jsou k dispozici konstrukční i technologické parametry všech dílčích provozních a stavebních souborů včetně podrobného rozpočtu ve dvou verzích, t j . střední
/pravděpodobná/ a nejlevnější verze.
Obdobné údaje se podařilo získatjpro jadernou elektrárnu
Ternelíi* z údajů EGP Praha, Škody Plzeň a UISJP Zbraslav. Pro
zajištění věcné srovnatelnosti musely být původní údaje přeskupeny a upraveny do obdobné struktury, jako u americké
elektrárny.
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Údaje jaderné elektrárny Temelín PWE /na blok/: instalovaný výkon 1119 M W e , vlastní spotřeba 138 MW, tepelný výkon
reaktoru 3000 MW^, obohacení uranu 3,3 %, 4 chladicí smyčky,
jednoduchý kontejnment, cirkulační chlazení s mokrými chladicími věžemi*
Spotřeba hlavních materiálů Temelín
Položka
Prostý beton
Železobeton
Prefabrikované konstrukce
Ocel konstrukční
Ocel betonářská

Jednotka
m3
m3
t
t
t

Hodnota
130 000
315 000
292 989
29 441
53 786

Technologický celek jaderné elektrárny byl rozdělen do
10-ti uzlů. V následující tabulce jsou uvedeny srovnatelné
rozpočtové údaje na obdobné technologické a stavební uzly
srovnávaných elektráren:
Middletown
Temelín
mil.US dol.
mil.Kčs
Reaktor
1 875,8
111,7
Primární potrubí
23,5
603,0
Parogeneratory
51,0
982,6
Sek. okruh a turbogenerátor
254,8
1 242,5
Elektročást
113,9
1 086,0
Budova strojovny
37,2
238,5
Chlazení
53,8
411,2
Budova reaktoru a parogenerátorů
125,7
1 729,2
Ostatní stavební objekty
142,7
1 058,9
Ostatní technologické objekty
66,5
2 233,0
Celkem

980,8

U 460,7

V americkém rozpočtu jde o přímé investiční náklady
/direct costs/, v našem o součty hlav 2-8 souhrnného rozpočtu.
Pro výpočet byl sestaven program pro profesionální osobní počítač IBM - PC /Novotec/ v konverzační verzi, který
umožňuje velmi rychlé a efektivní vytváření i zpracování souborů vstupních dat i výsledný výpočet.
Výpočet byl realizován v mnoha variantách pro různé devizové kursy a různě respektovanou technickou úroveň. Při výpočtu byly jednotlivé uzly charakterizovány řadou parametrů,
jako jsou hmotnosti, objemy materiálů, výkony /tepelné, parní,
elektrické/, regulovatelnost, průtoky médií, délky potrubí,
počty zařízení a mechanismů, teploty a tlaky médií, chladicí
plochy, elektrická napětí, obestavěné prostory a zastavěné
plochy atd. Celkem se jedná o 80-110 údajů.

166

Tabulka výsledku pro nejpravděpodobnější variantu
Middletovŕn - Temelín
Uzly
q
ikp
820
Reaktor
1 099,5
Primárni potrubí
844
237,9
Parogenerátory
826
505,3
2 211,9
Sek. okruh a turbogenerátor
723
868,3
Elektročást
635
Budova strojovny
482
215,2
Chlazení
848
547,7
Budova reaktoru a parogene800,2
rátcrů
531
Ostatní stavební objekty
450
770,2
Ostatní technolog, objekty
540
430,9

á

1,71
2 53

1,94
0,56
1 25
1 11
0,75
2,16

137
5,18

JE celkem
653
7 687,1
1,49
Výpočty jsou provedeny za předpokladu devizového kursu 1 US dol.:
12,- Kcs #
V této tabulce je ve sloupci q charakterizována technická
úroveň uzlu a celé elektrárny. Příkladně uzel reaktor Temelín
/včetně všech přídavných zařízení/ má technickou úroveň 82 %
z obdobného uzlu v JE Middletown. Pro celou elektrárnu Temelín
platí, že má technickou úroveň 65,3 % z úrovně JE Middletown.
Ve sloupci N.y_ jsou teoretické investiční náklady JE Temelín
/celku i uzlů/ ve výši, odpovídající její technické úrovni tak,
aby z tohoto hlediska byly oba srovnávané celky rovnocenné. Ve
sloupci d. je koeficient, vyjadřující poměr skutečných, nákladů
JE Temelín a teoretických nákladů z vedlejšího sloupce. Tento
koeficient vyjadřuje, oč je srovnávaný uzel dražší ci lacinější
u srovnávané elektrárny vůči referenční při respektování vzájemné technické úrovně. Poslední řádek uvádí výsledné hodnoty
za celou elektrárnu*
Z výpočtu tedy vyplývá, že jeden blok JE Temelín je o cca
50 % investičně dražší než v referenční elektrárně americké,
při přepočtu 1 US dol* = 12,- Kčs a tento výsledek autoři považují za nejbližší ekonomické i technické realitě* Pro mezní
hodnoty devizového kursu, tj. 8,- Kčs za 1 US dol* činí vypočtené zdražení naší elektrárny 121 % a pro 15,- Kčs za US dol*
je tato hodnota 20 %* V tomto intervalu leží výsledná hodnota
s téměř úplnou jistotou* Při nerespektování rozdílné technické
úrovně vycházejí obě srovnávané elektrárny téměř.ekonomicky
rovnocenné*
Tyto výsledky dokazují, že při dddržení plánovaných,
investičních nákladů JE Temelín není ekonomika výstavby této
elektrárny zdaleka tak špatná, jak se někdy odborná i laická
veřejnost domnívá* Vycházíme-íi z toho, že ekonomická úroveň
/a tedy i účinnost ekonomiky/ v CSSE je 3-4krát menší než v USA,
pak naše jaderné elektrárny určitě nepatří k těm technickým
a ekonomickým výstupům našeho národního hospodářství, které by
podstatně snižovaly celkový průměr, ale spíše naopak* Uvědomíme-li si. že úroveň použité techniky i technologie a i lidského potenciálu je v oblasti jaderné energetiky relativně vysoká,
tento závěr nás už tolik nepřekvapí*
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Ing. Michal Marko
Výzkumný ústav energetický, státní podnik, Česká ul. 17,
468 41 Tanvald
SPOLEHLIVOST MAZACÍHO SYSTÉMU TURBOGENERÁTORU: POSTUP
A VÝSLEDKY ŘEŠENÍ

Anotace
Popis vyprojektovaného uzlu mazání TG JETE, návrh dvou
spolehlivostních modelů funkcí tohoto uzlu za normálního provozu a za doběhu soustrojí a jejich číselné ohodnocení ukazateli. Odhalení spolehlivostně slabých částí uzlu, návrhy na
úpravy uzlu a kontrolní výpočet účinnosti navržených změn.
1. Navržený systém
Škoda Plzeň a EGÚ Praha navrhly pro JETE strukturu uzlu
mazání ložisek turbiny a generátoru v zásadě podle obr. 1.
Mazací olej se čerpá čtyřmi čerpadly, každé o výkonu 50 %
potřebného množství, přes individuální zpětné klapky a ruční uzavírací armatury do společného výtlaku hlavního potrubí oleje, které je za čerpadly osazeno dálkově elektricky
ovládaným šoupětem. Mazací médium pak prochází třemi paralelně řazenými chladiči oleje, z nichž každý má 50 % chladicího výkonu. Průtok oleje chladiči reguluje třícestný regulační ventil, který umožňuje obtok části nechlazeného oleje mimo chladiče. Regulováním míchání chlazeného a nechlazeného oleje se udržuje optimální teplota maziva. Proud oleje
za chladiči protéká jedním ze dvou 100 % dimenzovaných sítových filtrů, které se vzájemně přeřazují vylučujícícm se
způsobem pomocí dvou třícestných ručně ovládaných armatur.
Za filtry je v celkovém proudu oleje zpětná klapka. Před ní
je odbočka k tlakoměrům oleje zapojeným
výběrovým způsobem
"dva ze tří", jejichž signál je zaveden do ochran turbogenerátoru na odstavení. Za zpětnou klapkou je připojeno potrubí výškové olejové nádrže. Hladina oleje je v nádrži udržovaná přepadem oleje do hlavní nádrže přes odpadní potrubí.
Výšková nádrž má dvě funkce. Udržuje za provozu konstantní
hydrostatickou výšku maziva a tedy tlak oleje před individuálními filtry u jednotlivých ložisek a dále umožňuje zajistit dočasně mazání po dobu dvou minut při ztrátě výtlaku oleje z čerpadel, při jejich přeřazování a záskoku.
Z hlavního potrubí oleje jsou odbočeny přes dálkově
ovládaná šoupata dvě větve do odpadového potrubí (před
chladiči oleje a před filtry).
Pohony čerpadel oleje jsou napájeny v zásadě podle
struktury na obr. 2. Každé z čerpadel je napájeno ze sítě
vlastní spotřeby a dvě čerpadla navíc každé z jiného dieselgenerátoru.
Spouštění pohonu čerpadel a manipulaci s elektricky
ovládanými šoupaty, regulačním třícestným ventilem, uskutečňuje dvojice zálohovaných počítačových systémů DASOR.
Tento popis vynechává kontinuální, paralelně pracující, odstředivé čistění maziva typu Alfa-Laval, které může
být dlouhodobě vyřazeno,a proto nevystupuje ve spolehlivostní analýze. Právě tak je vynechána řada drobných arma-
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tur na nádržích, chladičích a filtrech.
2. Analýza
Pro dostatečné mazání za normálního chodu ^e potřebné,
aby se k ložiskům TG dostával olej alespoň od dv~ i pracujících čerpadel. Obyčejně jsou v chodu tři. Je potřebná navíc funkce chlazení a regulace teploty, průchodnost alespoň
jednoho ze sítových filtrů, zpětné klapky a všech filtrů
u ložiskových stojanů. Tlak oleje v hlavním potrubí se nesmí
ztratit nesprávnou změnou polohy některého ze tří šoupat
buď uzavřením společného výtlaku za čerpadly, nebo otevřením
některého ze dvou šoupat u odpadních větví či nežádoucím odstavením čerpadel. Tyto poruchy mohou nastat nesprávným zapůsobením řídicího systému (omyl obsluhy tohoto typu neuvažujeme),nebo poruchou samotného šoupěte. Za poruchu mazacího systému považujeme také neoprávněné odstavení turbiny
falešným signálem z měřičů tlaku oleje.
Pro bezpečný doběh turbogenerátoru je potřebný průtok
oleje alespoň od jednoho čerpadla k ložiskům po dobu 0,75 h.
Chlazení a regulace teploty oleje nemusí být v provozu,
přesto nedojde k havárii ložisek.
Spolehlivost uzlu mazání je tedy potřebné ohodnostit
pomocí dvou modelů. Jednoho pro mazání za normálního provozu a druhého pro mazání za doběhu. Liší se vzájemně počtem a typem zařízení, které je potřebné mít v provozu
a někde rozdílností spolehlivostních charakteristik, jelikož tentýž prvek se v odlišných modelech projevuje jiným
typem svých poruch. U obou modelů jsme předpokládali trvalý
chod turbogenerátoru až na období poruchy mazacího systému a trvalý paralelní chod všech čtyř olejových čerpadel.
Vliv diselgenerátoru jako studené rezervy napájení na dobu
0,75 h byl uvažován přesně a pak přepočtem byl vytvořen
fiktivní trvale zálohující generátor, aby bylo možno zachytit jejich vliv kombinatorickými metodami.
V dalším textu jen shrnujeme hlavní číselné výsledky
obou modelů. Podrobný popis výpočtu je v [l].
Mazání za doběhu
Tento model vyžaduje chod alespoň jedné ze čtyř čerpadlových větví. Nejsou však nezávislé pro své silové elektrické napájení. Střední doba mezi výpadky celé čerpadlové skupiny, kdy není k dispozici ani jedna Čerpadlová větev, a tedy dojde k poškození ložisek TG, je 12 360 let. Pokud by
čerpadlo samotné, jeho elektropohon, zpětná klapka a ovládání byly ideálně spolehlivé, docházelo by k totálnímu selhání
mazání pro doběh z titulu poruchy silového elektrického napájení se střední dobou 13 215 let, tj. 1,15 E 8 hod. Dlužno konstatovat, že zajištění silového elektrického napájení
a redundance v čerpadlových větvích je dostatečná.
Střední doba mezi selháními mazání za doběhu celého
uzlu včetně zařízení, která jsou ve výtlaku čerpadel je
však 10,8 roku. Tento výsledek je nepřijatelný jednak při
porovnání se životností turbogenerátoru, jednak vzhledem
k vynikajícícmu ukazateli samotné čerpadlové skupiny a jejího elektrického napájení. Snížení ukazatele vyvolávají
následující poruchy
- vydání falešného signálu řídicím systémem DASOR na změnu
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p o l o h y e l e k t r i c k y o\, i á d a r ýi,í, šc.,pc . */ Ljb : .L ; .ii h l a v n í h o
potrubí oleje nebo odstaveni čerpadel. Dvojici DAS0R8
pro typ falešného signálu nelze považovat za zálohovanou.
Za poruchu tohtto typu se považovala kažcH stá porucha
centrální části DASORU. Nasává jednou za 36 let.
- Porucha šoupěte změnou polohy šoupěte falešným signálem
vyvuIcnýiTi v individuálních částech ovládání, velká prasklina těles nebo mechanická porucha uzavíracího orgánu, který
se ve dvou případech otevře, v jednom uzavře. Nastává
v průměru jednou za 248 let.
- Velká prasklina ve skupině chladičů a třícestného regulačního veniilu, která nastává v průměru Jendou za 1 630 let.
- Velká prasklina ve skupině sítových filtrů jednou za
228 let.
- Zpětná klapka v průměru jednou za 57 let.
Možnost zanesení nebo prasknutí filtrů u ložiskových stojanů v době třičtvrtě hodiny, která je potřebná pro zajištění doběhu stroje, neuvažujeme.
Mazání za normálního chodu
Tento model vyžaduje bezporuchový chod dvou ze čtyř
čerpadlových větví. Střední doba bezporuchového provozu mezi
selháními tohoto typu byla stanovena na 258 let. I v tomto případě je určujícím silové elektrické napájení.
Turbogenerátor je však potřebné odstavovat z titulu
selhání mazání na úrovni normálního chodu v průměru jednou
za 1,7 roku. Příčiny tkví opět v zařízeních, která jsou ve
společném výtlaku čerpadel.
- Skupina chladičů je nepohotová v průměru jednou za 38,1
roku.
- Skupina sítových filtrů je nepohotová jednou za 61,9 roku.
- Regulátor teploty s třícestným ventilem je nepohotový
v průměru jednou za 2,25 roku.
- Poruchy sedmi filtrů u ložiskových stojanů se vyskytují
jednou za 81,5 roku.
- Falešné zapůsobení ochrany od nízkého tlaku oleje se bude
vyskytovat průměrně jednou za 25 let.
K těmto poruchám přistupují poruchy řídicího systému DASOR,
šoupat a zpětné klapky shodné s předešlým modelem.
3. Návrhy na zvýšení spolehlivosti uzlu mazání
Příčinou neuspokojivého výsledku ukazatele spolehlivosti, zvláště pro mazání za doběhu, jsou zařízení ve společném výtlaku čerpadel. Proto je potřebné odstranit ta ze zařízení, která nejsou bezpodmínečně nutná, eventuálně navrhnout
jinou strukturu uspořádání technologického uzlu. Ideální by
bylo nemít ve společném výtlaku žádná zařízení a tím se přiblížit k hodnotám středních dob mezi poruchami, které jsme
uvedli u jednotlivých modelů pro samotné čerpadlové skupiny.
Jelikož se ukázalo, že to z technologických důvodů není
v plném rozsahu možné, navrhuje se po společné poradě EGÚ,
EGP a SKODA řešení z obr. 3.
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Tři e l e k t r i c k y o v l á d a n á š o u n i t n u h l a v n í h o p o t r u b í o l e
•_•'•' r u s í . Ruší se t> l é d v ě v ě t v e p r o p o j e n i n i ? v ní h o J m í !
,.'::I:ÍÍ to p o t r u b í o l e j e . ?uční u z a v í r á n ' "oupdt;
/. .;notli •
'.'.,.': • ^arpavílových
v ě t v í :h ne v y m ě n í za -.laikově >_ 'iktricky
uvl.-Joaná. N a v r h u j e se o d p o j o v á n í D A S O R B za p r o v o z u ^rí č e r p a d e l :•. šoupal-, k t e r á jsou v č i n n é m p r o v o z u . J e d n o z á i o / n í
čerpadlo, které má elektrické silové napájení z diselové
sekce je připojeno do rozvodného potrubí oleje před ložisky přímo, jen pře.? zpětnou klapku. Olej od tohoto čerpadla
• isnl chlazen ani filtrován.
•

••-. Výsledek rekonstrukce
Neúspěch mazání za doběhu turbogenerátoru se rekonstruk?' jbvodu prodlouží z doby jednou za 10,8 roku na jednou za
:= i/J let.
Neúspěch mazání za normálního chodu se prodlouží z doby jednou za 1,7 roku na jednou za 4,2 roky.
Tyto spolehlivostní údaje již považujeme za plně vyhovující .

[lJ Marko, M. : Analýza spolehlivosti mazacího systému turbogenerátoru JETE, výzk. zpráva EGÚ č. 21 26 9 120,
Tanvald, 30. 9. 1987
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Anotace
Je posouzen současný stav v oblasti antikorozních návarů tlakové nádoby reaktoru VVER 1000. Je posouzeno dvouvrstvové navařování celkem
3 průchody o výšce návaru 9 + 1 mm metodou automatického navařování páskovými elektrodami. Je pojednáno o podnávarových trhlinách a o jejich
šíření. Jsou uvedeny metody svařování při opravách tlakových nádob.
1. Austenitické antikorozní návary
Ze specifikace všeobecných technických požadavků na dvouvrstvové
austenitické antikorozní návary vyplývá, že musí být odolné proti korozi,
především interkrystalické, do hloubky minimálně 2 mm pod povrch návaru
a proti koroznímu praskání pod napětím. Antikorozní návary musí být celistvé, bez trhlin vzniklých mechanismem za horka a bez studených spojů
mezi návarem a základním vysokopevnostním nízkolegovaným materiálem. Musí mít hladký povrch prostý koncentrátoru napětí s drsností potřebnou
pro kapilární zkoušky, bez dalšího strojního opracování. Navař musí být
dostatečně plastický a houževnatý a musí vzdorovat důsledkům cyklického
tepelného namáhání při zatížení. Důležitá je vysoká kvalita spojení mezi
návarem a základním materiálem. Spojení musí být bez defektů a musí zaručovat odolnost vůči vysokým stavům napjatosti vzniklým v důsledku rozdílných součinitelů tepelné roztažnosti mezi austenitickým antikorozním návarem a nízkolegovaným základním materiálem. Technologie musí být uzpůsobena tak, aby byl vyloučen vznik podnávarových trhlin tepelně ovlivněné
oblasti základního materiálu |l, 2, 3 a 4|.
Antikorozní austenitické návary tlakové nádoby reaktoru VVER 1000 lze
aplikovat ve dvouvrstvovém provedení tříprůchodovým navařováním ve výšce
návaru 9 + 1 mm páskovými elektrodami automatickým navařováním pod tavidlem. Šířki pásky je 60 x 0,5 mm s tím, že návary se dokončují stejným
způsobem elektrodovou páskou o rozměrech 20 x 0,5 mm. První vrstva je navařována materiálem typu Sv 07Ch25N13 a druhá vrstva materiálem Sv 04Ch20N
10G2B vždy v kombinaci s tavidlem 0F-10. Způsob svařování s výše uvedenými
elektrodovými pásky je zvládnut a dává požadované mechanické, fyzikální a
chemické vlastnosti. Chemické složení základního materiálu a austenitických antikorozních návarů je uvedeno v tabulce 1. |5, 6|.
Přestože automatické navařování pod tavidlem má výhody v jednoduchosti, v dobré kontrole svařovacích parametrů, v dobré dosažitelné kvalitě
návaru a ve vysoké produktivitě navařování, je i při optimální technologii
navařování značné namíchání základního nízkolegovaného materiálu do
austenitické antikorozní vrstvy. Přitom je značné tepelné ovlivnění základního materiálu, a tím možnost vzniku podnávarových trhlin. Z uvedených důvodů se v současné době ověřuje elektrostruskové navařování páskovou elektrodou, obvykle o šířce rovněž 60 mm. Při elektrostruskovém navařování se dociluje malé namíchání základního materiálu do návaru. Jestliže >:.-••••' automatickém navařování pod tavirilem je u návaru o výšce 4 mm
promibřrií základního materiálu v návarovém kovu v případě automatického
svařování pod tavidlem 26 - 28 \, potom v případě automatického elektrostruskového navarování je promíšení pouze 5 - 6 h |7, 8| a ovlivnění základního materiálu minimální, což je velice příznivé z hlediska potlačení
výskytu podnávarových trhlin.
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Podnávarové trhliny definujeme jako neceiistvubti me/i zrny, nejméně
3 mm dlouhé a 3 mm hluboké, nacházející .^ v iirubozrnré tepelně ovlivněné
oblasti vysokopevnostní nízlv. legované oceli p^d austenitickým antikorozním
n.ivarem. Vznikají všeobecně b-hem ttpelrého zDra>~.: vání po sírování, avšak
v podstatě existují dvě možnobti vzniku mezikrystalovyeh trhlin v tepelně
ovlivněné oblasti vysokopevnostních nízkolegovaných ocelí. V průběhu navařování jsou to trhliny, které vznikají likvačním a segregačním mechanismem,
a v průuáhu žíhání navařené nádoby na odstranění vnitřních pnutí mechanismem vzniku relaxačních (žíhacích) trhlin. Výskyt relaxačních (žíhacích)
trhlin se spojuje s přítomností segregací v základnímmateriálu a s vlivy
technologie navařování. Z obr. 1 je zřejmé, ve kterých oblastech mohou
vznikat podnávarové trhliny v závislosti na způsobu navařování, tj. v závislosti na šířce hrubozrnné oblasti. V ÚTSSK ČSAV Plzeň byly v úzké spolupráci s k. p. Škoda |9j uskutečněny zkoušky rozvoje trhlin z podnávarové oblasti vysokopevnostní nízkolegované oceli do austenitického antikorozního névaru. Výsledky zkoušek jsou uvedeny na obr. 2 jako závislosti
rychlosti šíření trhlin na rozkmitu faktoru intenzity napětí. Zkoušky jsou
pozoruhodné v tom, že jsou charakterizovány prodlevou, která je způsobena
tím, že trhlina se zpomaluje na povrchu nauhličené zóny v přechodu mezi základním materiálem a austenitickým antikorozním návarem. Do jisté míry je
toto v rozporu s výsledky práce |4|, ve které je správná uvedeno, že nejdůležitějším efektem na stěně nízkolegovaného vysokopevného materiálu
s austenitickým antikorozním návarem je právě interakce těchto materiálů
provázena nepříznivými důsledky způsobenými rozdílnými součiniteli tepelné roztažnosti obou materiálů. Přestože zbytková napětí mezi návarem a
základním materiálem jsou odstraněna žíháním za teploty 665 C, při ochlazení znovu vznikají v přechodu napětí, která dosahují hodnoty meze kluzu
austenitického antikorozního návaru. Z uvedených důvodů byla sledována nauhličená a oduhličená pásma v závislosti na difúzním žíhání za teploty
665 C po dobu 6 - 6 2 hodin. Výsledky jsou uvedeny na obr. 3, ze kterého
vyplývá vysoká rozpustnost uhlíku v austenitickém antikorozním návaru
v porovnání s vysokopevnostní nízkolegovanou ocelí. Při tepelném zpracování dochází k tvorbě pásma přesyceného intersticiálním uhlíkem, který
intenzívní tvorbou karbidické fáze vytváří bariéru o vysoké tvrdosti.
Z obr. 3 je patrno, že rozdělení uhlíku v přechodu mezi vysokopevnostní nízkolegovanou ocelí a austenitickým antikorozním návarem se během difúzního
žíhání za teploty 665 C (6 - 62 h) mění tak, že šířky pásma, ve kterých
proběhla difúze, se zvětšují. Přitom maximální hodnota množství uhlíku
v nauhiiueném pásmu austenitického antikorozního návaru zůstává stálá. Pozoruhodné jsou výsledky na obr. 4, který znázorňuje distribuci uhlíku
v přechodu mezi vysokopevnostní nízkolegovanou ocelí a austenitickým antikorozním návarem po difúzním žíhání 665 C po dobu 6 h a v důsledku provozní teploty 320 C po dobu 5 a 20 roků. Výsledky js^u zajímavé v tom. že
základní šířka pásma, ve kterém proběhla difúze uhlíku za teploty 665 C po
dobu 6 h, se v podstatě nemění. Dochází však ke změně přerozdělení uhlíku
v přechodu mezi vysokopevnostní nízkolegovanou ocelí a nauhličeným austenitickým antikorozním návarem. To proto, že roste množství karbidické fáze
V přechodu při téměř zachovaném gradientu chemické koncentrace, tj. aktivit*' uhlíku 1101.
Byla potvrzena účinnost bariéry proti difúzi vodíku a austenitického
antikorozního návaru do vysokopevnostního nízkolegovaného materiálu |ll|.
Jestliže sledujeme vliv provozní teploty 320 °C na vlastnosti pásma,
ve kterém proběhla difúze uhlíku, potom je nutné též stanovit vliv teplotního zkřehnutí návaru a základního materiálu tlakové nádoby |12|. Z dosud
získaných výsledků vyplývá, že je-li dodržen nízký obsah uhlíku, předepsaný obsah slitinových prvků a mezních hodnot faktorů zkřehnutí 3 |l3| a X
|14|, potom posun tranzitní teploty (t 50 \) po tepelném zkřehnutí (stárnutí), které jsou funkcí faktorů J, X, je minimální. Faktor zkřehnutí J

IIP,
L7

je počítán podle |13, 141: 3 •-- (Mn + Si) (P + Sn) . 10 (%
kladního vysokopevnostního nízkolegovaného materiálu (% hm
nemá přesáhnout hoi notu 180, což je u svarových kovi velmi
sažitelné. Faktor ?<řehnutí bez vlivu Mn založený pouze na
prvcích |l5| určený zejména pro hodnocení svarových kovů:

hm) a u zá. 2,25 Cr, lMo)
obtížně dostopových

+ 45n + As ,„ , »
xY = 1QP + 5Sb
YQQ
t-s hm;,
nemá přesáhnout hodnotu 20 s tím, že nejvyšší přípustná množství stopových prvků jsou dále omezena výrobními předpisy ocelí pro jaderný program |16|. Pro zajištění kritérií J, X je nutné u svarového kovu snížit
obsah křemíku, nečistot a stopových prvků.
2. Svařování při opravách provozovaných tlakových nádob reaktorů
U provozované nádoby se budou svařováním opravovat vady v návarech
a v tepelně ovlivněných oblastech základního materiálu. Půjde přitom
o lokální opravy, kde se v případech bez možnosti tepelného zpracování
použije svařování poloviční housenkou obalenou vysokopevnostní austenitickou elektrodou s dusíkem (E-A 395/9) j 17, 18, 19, 201 nebo metodou
WIG. Mělké vady se vybrousí bez dalšího zavaření, u ostatních vad je tvar
a velikost vybrání dán velikostí vady (obr. 5 ) . Podle přístupnosti a
z hlediska pracovního prostoru a intenzity záření, možnosti tepelného
zpracování, druhu opravovaného materiálu a umístění vady v tlakové nádobě je nutné v případě oprav zajistit, aby každá oprava měla následující nejdůležitější etapy:
1. Přesná identifikace vady nedestruktivní metodou, její úplné vybroušení
při současném metalografickém studiu povrchu vady (trhliny),
2. vybroušení okolí vady do tvaru vhodného pro svařování za současné defektoskopické kontroly obroušeného povrnhu,
3. správná volba atestovaných přídavných materiálů (E-A 395), jejich vyzkoušení na zkušební desce. Zavaření obroušeného prostoru podle obr. 5
za předehřevu a ochlazení na mezioperační teplotu Trn = 20 C pro ruční
a automatické svařování pod tavidlem a 160 C pro elektrostruskové svařování |2l|. Po svařování se doporučuje lokální tepelné zpracování
svařovaného místa včetně jeho okolí.
4. Defektoskopická kontrola v průběhu svařování, po svařování a po tepelném zpracování s úplnou dokumentací průběhu opravy včetně návrhu na
způsob kontroly opraveného místa v dalším provozu tlakové nádoby.
3. Závěr
V práci je pojednáno o vlastnostech austenitických antikorozních návarů tlakové nádoby reaktoru VVER 1000 ve dvouvrstvovém provedení tříprůchodovým navařováním o výšce návaru 9 + 1 mm, páskovými elektrodami
60 x 0,5 mm automatickým navařováním pôd tavidlem. je upozorněno na chování přechodu mezi vysokopevnostním nízkolegovanýmmateriálem a austenitickým antikorozním návarem a na možnost šíření podnávarových defektů. Z důvodu potlačení vzniku podnávarových defektů je doporučeno zabývat se
elektrostruskovým navařováním, které zaručuje minimální tspelné ovlivnění
základního vysokopevnostního nízkolegovaného materiálu.
3e uveden návrh opravy provozovaných tlakových nádob reaktorů svařováním.
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Tabulka 1. Směrné chemické složení vysokopevnostního základního materiálu a
austenitických antikorozních návarů
Chemické složeniĹ (* Ym.)

15Ch2NMFA
předpis

C

Mi

C

0,13
0,18

0,30
0,60

0,17
0,37

P

S

max. max.
0,01 0,012

Cr

Ni

1

Cu

t

Mo

V

i,9o 1,00 max. 0,50 max.
2,40

1,50

0,10

0,70

0,12

Nb
-

Sri max. 0,005, Co max . 0,007, As irax. 0,010, St max. 0,005
I. vrstva
SvO7Ch25
N13

max. 0,80
0,09 2,00

0,30
1,20

max. max.

-

-

II.vrstva
Sv04Ch20
N10G2B

max. 1,30

max.
1,00

max. max. 17,5C 8,0C 0,03 0,020 20,5C 11, OC

-

0,05

2,20

22,5( 11,OC
0,03 0,020 26,5f 14,0(

Co max.0,00!5, Fe delta 2 - 8 v obou případech

-

0,70
1,20
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Obr. 1. Příčný řez návaru s oblastmi možného vzniku podnavarových trhlin
žíhacího a likvačně segregačního typu

zókt. materióM . svar

T3 ra

3-10

6
8 10 3
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Obr. 2. Rozvoj trhlin z povrchu oceli CrNiMoV s austenitickým návarem a
z podnáyarové oblasti oceli; A - bez vodíkování, B - s navodíkováním |l|
zakl. material-!^

svar

-75 -50 -25 0 25 50
Obr. 3. Přerozdělení uhlíku v přechodu mezi ocelí CrNiMoV a austenitickým
návarem po difúzním žíhání za teploty 665 C po dobu: 1 - 6 h,
2 - 43 h, 3 - 62 h |l0|
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Obr. 4. Přerozdělení uhlíku ve svarovém spoji (obr. 3 ) :
1 - 665 °C/6 h, 2 - 665 ^C/6 h + 320 °C/5 r,
3 - 665 °C/6 h + 320 °C/20 r |l0|
II. vrstva antikorozního
austenitického návaru
•
I. vrstva antikorozního
austenitického návaru
základní materiál,
nízkolegovaná ocel

a)

c)

W///W/7//A

7

/z:

Obr. 5. Schéma opravy vady v tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu pod austenitickým návarem:
a - vada indikována při kontrole ultrazvukem,
b - odstranění vady broušením (rozměry 1, b, h jsou dány velikostí vady), c - zavaření výběru obalenou elektrodou, 1 - elektroda i 3,15 mm, za předehřevu. Část výšky vrstvy je obooušena.
2 - elektroda i 4 mm, za předehřevu, materiál elektrody j k A
I. vrstva návaru, 3 - elektroda 4 4 nu, bez předehřevu.

Ing. Polachová, RNDr. Milan 3rumovský, CSc.
Ing. Jan Šneberger, Ing. Josef Kuchtě
ŠKODA k. p. Plzeň, ZES, 316 CO Plzeň
EXPERIMENTÁLNÍ
SPOJE TLAKOVÉ

OVĚŘENÍ ŽIVOTNOSTI
NA*DOBY BSAKTORU

HLAVNÍHO

ŠROUBOVÉHO

Anotace
Příspěvek obsahuje výsledky standardních zkoušek malocyklové* 'inavy materiálů šroubů 25CH1MF a 38CRN3MFA a výsledky zkoušek životnosti Šroubového spoje (M 140 x 6) a porovnání s výpočtem* Experimentální práce probíhaly při teplotách 2O°C a 300°C.
1.

Úvod
Cílem experimentu bylo stanovit životnost a prověřit
rozebiratelnost hlavního šroubového spoje tlakových nádob
WER.
Rozhodující vliv na životnost spoje má ohybové a tahové namáhání. Smyková napětí ve šroubu od smykové sily
Jsou malá, ve výpočtu se neuvažují. Smyková napětí od krůtu
ve šroubu nejsou, protože ut&hování se provádí pomocí předepnutí šroubu silou 5 MN.
Při všech režimech zatěžování skutečných šroubů (utažení, tlakové zkoušky, pracovní režim, ochlazování, zásah
havarijní ochrany) kromě ohřevu, maximální zatížení (kombinace tahu s ohybem) výpočtově vychází v místě spojení šroubu s pevnou přírubou. Na spoj v provozu působí síly od utažení spoje, vnitřního přetlaku a teplotního pole. Celkové
zatížení, kombinace tahu a ohybu dosahuje maxima během tlakové zkoušky (507 MPa).
V této I. etapě zkoušky probíhaly na hladině nominálních napětí 560-690 MPa. Napětí v dříku zkoušených šroubů se
pohybovalo v rozsahu 0,6 - 0,75 skutečné meze kluzu zkoušených šroubů, tomuto zatížení odpovídá osová síla 6,6-8,2 MN.
V průběhu zatěžování docházelo v závitech k plastickým
deformacím.
2.

Experimentální práce
Ve zkušebním stendu byl šroubový spoj zatěžován jednostupňovým namáháním (zatížení se měnilo periodicky a hodnoty maxima a minima zůstaly konstantní po celou dobu zkoušky).
V průběhu experimentu se periodicky prováděly kontroly
rozebiratelnosti spoje (při použití shodného maziva jako na
reaktoru) a měření hloubky trhliny metodou vířivých proudů.
Na všech šroubech zatěžovaných membránovou silou jednotkou
byla prováděna měření poměrných deformací na dříku šroubu.
Měření poměrných deformací sloužila k cejchování síly,
(vyvozené silovou jednotkou) i pro stanovení přídavného ohybového momentu.
Současně s tenzometrickým měřením probíhalo na obvodu
silové jednotky měření posuvu setinovými indikátorovými hodinkani, eloužiic ke kontrole rovnoměrnosti zdvihu.
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T k. ú. o. SIGMA Výzkumný ústav byly provedeny standardní zkoušky materiálů 25CH1MF a 38CH3NHFA na malocyklovou únavu s řízenou celkovou deformací v rozsahu výkmitú
0,3 - 1,5 % /4/.
3. Výpočet na cyklicko\i pevnost
Uvedené přístupy výpočtu životnosti shodně
vychází
z Langerova postupu. Pracují se srovnávacím napětí, určen>ti
podle hypotézy maximálních smykových napětí. V elastoplastické oblasti hodnota napětí vypočtená za předpokladu platnosti Hookeova zákona nemá fyzikální smysl napěti, Langer Ji
nazývá fiktivním napětím. Předpis ASUE předpokládá platnost
Hookeova zákona v celém rozsahu zatížení. Sovětská norma
používá v elastoplastické oblasti Neuberův vztah ^ <^>s «í-í
a NTD INTERATOMENEBGO metodu ekvivalentní energie.
Dovolený počet kmitů do vzniku makroskopické trhliny se
pro vypočtenou amplitudu srovnávacích napětí odečte z konstrukční únavové křivky. Tyto křivky se získávají z výsledků standardních únavových zkoušek s následující redukcí koeficienty bezpečnosti n w a n©-(sovětská norma) /I/ a NTD
INTEHATOMENEBGO /2/ udávají pro šroubové spoje ^ = 3 a
n^= 1,5 předpisy ASIE /3/ n„ = 20, a n<y= 2. Sovětská
norma a NTD INTEfiATOMENERGO uvádí analytické vztahy mezi
fiktivním napětím a dovoleným počtem cyklů podobné Langerovu
vztahu, doplněné o vliv asymetrie.
Sovětská norma i předpisy ASME uvažuji Hookeův koeficient koncentrace napětí v závitech šroubu eOH - 4. NTD
INTERATOMENEBGO uvádí vztahy pro výpočet <ťT . V závislosti
na tvaru závitu, materiálu šroubu, typu a materiálu matice.
Pro hlavní šroubový spoj výpočtem vychází „0^= 4,6.
Amplituda srovnávacích fiktivních napětí
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kde r - součinitel asymeriektnitu,ru,nN - součinitele bezpečnosti f u, m e, V , e , f - charaXterištiky materiálu;
ot, O6(T , o6£ - koeficienty koncentrace? %.p - amplituda
fiktivních
napětí y N o - počet cyklů do vzniku •eúcrotrhli* R -1 " m e z ^aavy při souměrně střídavém zatěžování.
Podle předpisu ASUB se pro amplitudu smluvních napětí
odečte dovolený počet cyklů % konstrukční únavové křivky,
odpovídající danému materiálu. V předpisech ASME je uvedena doporučená konstrukční únavová křivka pro svorníky vysoké pevnosti.
4»

VýpT*^ky experimentu
První experimenty ukázaly zvýšené časové i bezpečnostní nároky na zkoušky šroubového spoje při teplotě 300°C.
Proto bylo na základě standardních zkoušek materiálů šroubů
(teplota 300°C měla zanedbatelný vliv na snížení životnosti)
rozhodnuto provádět zkoušky spoje pouze při teplotě 2CTC.
Tuhost membránové silové jednotky se v průběhu zkoušky
nerovnoměrní měnila. V důsledku toho velikost i místo působení ohybového momentu v dříku šroubu měly náhodný charakter. Největší naměřená hodnota ohybového napětí tvořila
220 % nominálního napětí v tahu (na obr. 1 jsou
S
pouze nominální napětí v tahu).
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••íenéli. aávitu.Trhli vy nevznikaly vžey v obou závitových částech troubu současně. Místo vzniku primí trhliny nebylo vždy
aistati porušení šroubu. První trhliny byly identifikovány
č^niín. nebo druhém zatšžoviuiéo Ľúvztu, s rosU. ?ím počtem
:,yků rostla hloubka první trhliny a trhliny se postupně šíři ly do dalších závitu.
Z dosud provedených experimentů ve čtyřech případech
nastalo porušení šroubu ve válcové matici a v pěti v matici
imitující přírubu. Tento výsledek odpovídá způsobu zatěžováni re zkušebním stendu, který není identický se skutečnou
nádobou* Šroub ve zkušebním stendu má na rozdíl od skutečnéh.o stejnou pravděpodobnost porušení na obou koncích závitu.
Jeden ze zkoušených šroubů byl podle dohody se sovětkýr- K specialisty zatěžován tahem a přídavným ohybovým moaentsai, dosahujícím^- 40 % tahové složky. (Na obr. 1 je
v telilo případě uvažováno napětí v tahu i v ohybu. Ohybový
moment byl vyvozen vkládáním položek mezi membrány).
Porovnání všech experimentů s výpočtem ukazuje obrázek
č. 1. Uvedené výpočtové postupy dávají odlišné výsledky.
Ho&aoty smluvních fiktivních napětí a dovolené počty cyklů
pro dané nominální zatížení v dříku šroubu vykazují značný
rozptyl. Stupen konzervativnosti jednotlivých metod je patrný z grafického znázornění. (V grafu jsou uvedeny poety
cyklů do lomu).
5.

Závěr
Dosud získané výsledky potvrdily nutnost experimentálních prací pro komplexní hodnocení životnosti hlavního Šroubového spoje.
Provedené experimenty ukázaly
- vhodnost použitého maziva sovětské výrobyf rozebiratelnost spoje byla dobrá i po ukončení zkoušky při teplotě
300°C
- minimální rozdíly mezi základními únavovými křivkami materiálů 25CH1MF a 38CH3HMTA
- malý vliv teploty 300°C na změnu únavových charakteristik
materiálů
- různé stupně konzervativnosti použitých výpočtových metod
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Obr. 1 - Porovnání výpočtu s experimentem

Doc.Ing.Vlastimil Preisler,CSc
ČVUT, strojní fakulta, Praha
"Anotace". Obsahem příspěvku je výklad o používání clonového
kotouče pro získání signálu o průtoku tekutiny
v potrubích o průměrech 10 až 50 mm. Pro experimentální ověřování charakteristiky čidla průtoku
je uvedena nová metoda a konstrukce průtokoměru
s laminárním prouděním tekutiny Sidles.
Každý průtokoměr sestává ze zařízení pro získání informace v Sidle průtoku, zařízení pro přeměnu signálu v převodníku na dálkový přenos signálu a jeho zpracování a zařízení
pro využití informace o průtoku uložením do paměti nebo řízením pochodu. Problémovým členem řetězce průtokoměru je
především Sidlo průtoku, protože vytváří signál o průtoku
tekutin různých fyzikálních vlastností a při rozmanitých provozních podmínkách. Sidlo je vystaveno veSkerým účinkům a vlivům provozní tekutiny, a proto spolehlivý provoz jaderných elektráren souvisí take se správnou funkcí Čidel průtoku. Z toho důvodu je jejich činnost založena na změně hybnosti proudu
tekutiny tím, Se protéká otvorem pevného tvaru, bez pohyblivých tuhých součástí. Při tom se změna průtočného otvoru provádí kotoučem opatřeným otvorem ve tvaru clony nebo dýzy souose zabudovaným do potrubí. Tato metoda má vymezenou použitelnost od Js 50 z příčin uvedených v ČSN 257710.
Ve snaze obejít toto omezení, navrhují někteří projektanti měřicí techniky kotouč s tzv. čtvrtkruhovou dýzou. Pro
obtížné dodržení přesnosti výroby profilu čtvrtkruhové dýzy
a odtud plynoucí nejistoty vytváření signálu o průtoku, považujeme takové návrhy čidla průtoku za administrativní východisko projektanta z tísnivé situace při řešení svého úkolu.
Pro vyhovující řešení požadavků provozu energetických
zařízení realizovat Sidlo průtoku tekutin v potrubích • průměrech 10 až 50 mm se nabízí použít provedení jednoduchého
geometrického tvaru průtočného otvoru clonového kotouče.
K tomu Je třeba vyřešit:
a/ konstrukci pro zabudování normované clony předepsaných
tvarů podle instrukcí obsažených v průtokové nor«ě,
b/ postup výroby měřicí tratě ae zabudovanou clonou,
c/ organizaci práce mezi výrobou, experimentálním ověření*
charakteristiky čidla průtoku a montáži tratě do provoaního objektu,
d/ metodický postup a realizaci technických prostředků pro
etalonové zařízení vhodné pro vySetřování metrologických
vlastností čidla průtoku s clonovým kotoučem.
Odůvodnění volby clonového kotouč* je vyjádřeno:
a/ jednoduchou konstrukcí a opakovatelnou výrobou,
b/ příznivým průběhem velikosti průtokového součinitele oc
• měnící se střední rychlostí tekutiny T potrubí, stavovými veličinami tlakem a teplotou, případně hustotou tekutiny.
Při návrhu charakteristiky čidla průtoku potrubím o menším průměru než 50 mm postupujeme podle instrukcí a podkladů
obsažených v normě CSN 257710 nebo podle norem ISO. Základním

IK-}

požadavkem pro dosažení správné a opakovatelné charakteristiky čidla je provedení předepsaných geometrických tvarů a
rozměrů clonového kotouče a jeho souosé zabudování do potrubí. Proto byla v/vojová Činnost spojená s použitelností clony
do potrubí o menších průměrech než 50 mm započata návrhem nového konstrukčního zabudování clonového kotouče do potrubí
měřicí tratě. Výchozí požadavek spočíval v úpravě tvaru clonového kotouče tak, aby byl vyrobitelný s požadovanou přesností a byl zabudovatelný souose do potrubí měřicí tratě.
Clonový kotouč je proto opatřen po obvodu nákružkem, který
je nalisován do součásti pro -rytvoření zadní komory určené
k přenosu statického tlaku za clonou. Těleso zadní komory je
lícovaně uložené do součásti s přední komorou, kde se přenáší
statický tlak před komorou.Do přední a zadní komory je lícovaně uložená a privarená přítoková a odtoková Část potrubí
měřicí tratě. Při tom je dbáno na to, aby mezi rovinnými plochami clony a zakončením každé části potrubí byla vytvořena
příslušná štěrbina pro přenos statického tlaku před a za clonovým kotoučem. Spojení obou komor se provede montážním svarem při zabudování do objektu. Konstrukčnímu provedení komorového uložení clony pro jaderné provozy bylo uděleno autorské osvědčení pod číslem 237044.
Skutečná /elikost průtokového součinitele od clony zabudované do měřicí tratě se stanovila experimentálně při stacionárném průtoku vody. Při tom se měřilo protekla množství
vody clonou za časový interval gravimetrickým etalonem, tlaková diference před a za clonou rozdílem vodních sloupců a
teplota vody skleněným teploměrem. Nejistota vypočteného
součinitele oc se stanovila podle vztahu pro určení chyby
funkce více nezávisle proměnných. Součinitel oc se vyjádřil
v závislosti na čísle Re.
Zkušenosti z experimentálních ověřování součinitele oc
několika set měřicích tratí s clonovým kotoučem ukázaly,
že správnost součinitelů <* ve srovnání s údaji v normách
se pohybovala v rozmezí ± 5#. Při tom přesnosti součinitelůoC
vyjádřené relativní chybou aritmetického průměru řady měření na každé cloně, nepřesahovaly me žnou relativní chybu 0,59?.
vypočtenou jako dvojnásobek směrodatné odchylky.
Návrh a provedení sekundárního etalonu průtoku.
Používání gravimetrického etalonu pro stanovení průtokového součinitele oC clonového kotouče a skutečné charakteristiky čidla průtoku je náročné jak z provozních, tak pořizovacích důvodů. Proto se pro získání zdroje jednotky průtoku
hledají vybrané průtokoměry, jejichž údaje nepřesahují mezné
přesnosti rozlišující etalony do příslušných tříd. Vybrané
průtokoměry se v CSSR nevyrábějí a jejich získání Je spojeno
s dovozem za náklady přesahující násobky ceny provozních přístrojů.
Proto jsme uvítali novou konstrukci čidla průtoku využívající laminární proudění tekutiny. To se vyznačuje determinovanou rovnováhou tlakových a třecích sil, které se při pohybu tekutiny uplatňují. Skutečnost, že se při laminárním
proudění neuvažují síly setrvačné, má za následek lineární
závislost mezi rychlostí pohybu newtonské tekutiny a tlakovým

: I .••;,') na zvolené délce průtočného kanálu.
: raktické využití laminámího proudění pro měření průtoku
in v širokém rozmezí je založeno na volbě varu průřezu
lu, jehož průtočná plocha se může zvětšovat uněrně velikos
rfttoku tekutiny. Použijeme-li průřez kanálu pravoúhlého
i;x u o výšce h a šířce b , můžeme zvětšovat průtočnci ploidla průtoku počtem n stejně velkých, vedle sebe sesta, ,/eh průtočných štěrbin /obr. 1/. Celkový průtok sestavou
uáli je
Q = n.b.h.v .
/I/
• -jst tekutiny o dynamické viskozite *[ , která protéká
•ívoúhlém kanále, určujeme podle vztahu
12 L 1J
rozdíl statických tlaků / P T - P / se vytvoří na odlehlosti
směru proudění tekutiny. Dosazením do rovnice /!/ obdrprůtokovou rovnici soustavou n kanálů o výšce h a
2

12

L

\

iní charakteristika čidla průtoku podle rovnice /?/ plaiusledně pro vyvinutý rychlostní profil laminárního prouí. K jeho vytvoření potřebujeme určitou dráhu označovanou
iélku rozběhu laminárního proudění L . Byla stanovena
erimentálně a je vyjádřena podobnostními kriterii
L r = 0,025 Re D R .
;namená hydraulický průměr průtočné štěrbiny.
Podstata příspěvku pro získání čidla průtoku tekutin
i .i .leární charakteristikou spočívá v konstrukčním provedení
>:! ru statických tlaků p, a p 2 z každé průtočné štěrbiny.
IK:I LUjeme toho jednoduchým konstrukčním obratem tak, Se se
•in;si dvě desky vloží distanční plech o výSce h , ve které**
jisou na odlehlosti L provedeny otvory pro přenos statického
' ]4 a otvory montážní. Vzdálenost distančních plechů umísr i/cťi na protilehlých okrajích desek určuje šířku průtočné
rbiny b . Opakováním sestavy desek a distančních plechů
i
.
•
•
•••.•;Hrne počet průtočných štěrbin odpovídající požadované
;
•/e i i kosti průtočné plochy čidla. Statické tlaky p, a p„
-•. kacdé štěrbiny ústí do společných sběrných kanálii spojovalých a difernčním manometrem /obr. 2/.
Laminární čidlo průtoku je uložené do tělesa umožňují. .ho napojení na přítokové a odtokové potrubí. Těleso tvoří
i./« základové desky, mezi nimiž jsou desky s distančními plechy
připevněny svorníky. K čelním plochám základových desek jsou
přišroubovány příruby s přítokovým a odtokovým potrubím. Průtočný prostor čidla je oddělen od okolního prostředí krytovýii deskami připevněnými s těsněním k obvodu základových desek
i čelních přírub. Prostor za přítokovým potrubím vyplníme
filtrační hmotou pro zachycování případných nečistot před
vstupem do průtočných štěrbin. Výměna filtru je snadná po odstranění jedné z krytových desek.
Skutečnou charakteristiku čidla průtoku určíme přenosem

jednotky průtoku navázáním laminárního čidla na^primární eit*
Ion objemu plynu instalovaný Í3. metrologickým ústavem v lab
ratoři Východočeských
plynáren,
ý
ý
p y , závod Skuteč. Rozsah etalonu
CSITŮ d
t i t charakteristiky
h k t i t i k
d maximálního
i á l í h průtoku
ůtk
dovoluje
stanovit
do
5
Q «150 dm s .
Význam "Lamináru" spočívá také v tom, že jeho charakteristika je závislá na jediném parametru, kterým je viskozita tekutiny a na skutečnosti, že je k dispozici konstrukce etalonového kapalinového mikromanometru s citlivostí charakteristiky
2 mm/Pa. Jednoduchá konstrukce Sidla dovoluje vyrobit požadovanou velikost průtočného průřezu i délky kanálu. To umožňuje
mčření průtoků od nejmenších velikostí.
Udělené autorské osvědčení má číslo 249565.
Cílem uvedeného příspěvku je poukázat na výhody plynoucí
z neplánované součinnosti dvou práčoviši s rozdílným programem
působnosti. Dosažené výsledky přinášejí nová řešení technických
prostředků, které naše spolešnost dosud postrádala.
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Škoda k.p.

Q-YnQJQYYQH_^?2INÍCH_TURBÍNY_igOO_Miy
Anotace
V referátu - po stručném úvodu o konstrukci prototypu
parní turbíny 1000 MW - je diskutována technická_stránka
předpokládaných vývojových měření na turbíně 1000 MW, jejich členění a zaměření vzhledem k vyvíjenému - prototypovému - charakteru tohoto stroje 1000 MW a ve zjednodušené
formě J9 ukázána jejich nutnost a závažnost. Ostatní aspekty nejsou dotčeny.
l^Úvod
Tato turbína je ve Škoda turbínou devadesátých let a
jako každý z vyvíjených strojů také tato vznikala za spolupráce s výzkumnými ústavy v ČSSR jako SVÚSS Běchovice, ÚT
ČSAV Praha a ÚVZÚ Škoda.
Z konstrukce stroje jsou odvozena vývojová měření. VTdíl je dvouproudový, s celokovaným rotorem s 2 x 5 stupni
o patním průměru 1250 mm a stejného modelu zborcení. Mezi
VT- a NT-díly je zařazena separace vlhkosti a přihřátí páry,
která je horizontálního typu - o její koncepci, výzkumné a
vývojové problematice pojednává separátní příspěvek. Rovněž
tři NT-tělesa jsou dvouproudová se svařovanými NT-rotory o
jase * **
patní* průměru posledního stupně avdélce listu prototypové
oběžné lopatky posledního stupně 1050 mm. Průměr čepu segmentových naklápěcích ložisek 560 mm rovněž prvně užitých
v praxi Škoda.
Z uvedeného stručného popisu již vyplývají vývojová
rizika, která odhalit a pomocí vývojových měření fundovaně
odstranit, mají právě organizovaná vývojová měření, směřující do všech vědních oborů, spojených se stavbou parních turbín obecně a parní turbíny 1000 MW zvláště, aí f* jedná o
provozní spolehlivost stroje ( koncová NT-lopatka, ložiska,
mechanický chod stroje, regulaci, separátor-přihřívák, kondenzátor ), tak o iSSinnost energetické přeměny ( výstup z NTdílu až po kondenzátor).
Přestože k vyzkoušení částí této turbíny jsou budována
další zkušební zařízení jako Campbellova turbína, model části

1 -X)
separátom - přihříváku a části VT-dílu turbíny 1OOO MW, tak
ae po zkušenostech z vývoje parní turbíny 500 BW přistupuje
k organizaci vývojových měření, které jedint -ahrnují fyzikál
ní podstatu jevů v celé komplexnosti a měřítku 1:1 a vytvářejí tak předpoklady k nutnému překlenutí vývojových rizik
hlubokými znalostmi,
2. Některé úvahy dále podporujícími provedení vývojových mě-

Tyto aspekty jsou ve velmi zjednodušené formě zvoleny
z výše uvedených dvou zásadních oblastí, vždy je uvažována
hodnota 1 kWh v národním hospodářství 1,-Kčs.
a
/ £-h^£ái§l£5_EŽS!Íi3Y...S2§ESÍe. ~ uvažujme, že by bylo možno provedením těchto měření zvýšit účinnost přeměny energie
o 1 %, Toto 1 % představuje za 24 hodin, tedy v jediné dni zisk
( či ztrátu)
[( 1000 MW)xlO3]kWh x 0,01 x 24 hodin x I Kčs/kWh
=
b

/ 5_íilediska-grovozní_sESÍehlivosti - uvažujme, že by

došlo k 24-tihodinovému výpadku stroje, tento 24-hodinový výpadek by představoval v národním hospodářství ztrátu
[( 1000 MW)xlO3]kWh x 24 hodin x 1 Kčs/kWh =

Í

V obou hypotetických - zjednodušených - příkladech nelze jinak, než-li komentovat tyto částky jako značné.
3. Přehled a současný stav ve vývojových měřeních turbíny 1000MW
Přehled všechDoložek vývojových měřeni, řazených dle
evidenčního čísla pb>&ky měření, je uveden na následující tabulce 1. ( Pozn. - řazení tedy nikoli z hlediska rozčlenění
do oblasti provozní spolehlivosti či do oblasti přeměny energie.) Lze jen komentovat, že v ředitelských pacovištích jsou
zahrnuta jak pracoviště vlastního závodu ( W Z I , konstrukce
turbín a zkušebny) tak pracoviště výzkumných instituci v ÔSSR,
a to jak přímou účastí řešením příslušné položky měření či nepřímou účastí - vývojem měřici techniky ( SVUSS Běchovice,
IJT ČSAV Praha, ÚVZtf Škoda).
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V době zpracování příspěvku ( únor 1989) byla absolvována, Si se řeší:
a/ etapa z\ racování předběžných projektů jednotlivých
položek vývojových měření, jejichž připomínkové řízení - pod
vedením koordinačního pracoviště VE Škoda k.p. Praha, proběhlo v říjnu 1988;
b/ konec roku 1988 pak byl poznamenán zpravováním t.zv.
definitivních projektil jednotlivých položek vývojových měření v dílčí formě;
c/ v současné době probíhá zpracování provozních nároků pro jednotlivé položky vývojových měření příslušnými referenty;
d/ při současném řešení otázek, které jsou spojeny s požadavky na zabezpečení příslušné měřicí techniky, často speciální, vzhledem k charakteru vyvíjeného stroje.

Přehled pdožek vývojových měření uvedený na tftb* 4 se
doplňuje kvůli úplnosti o následující položky bez zvláštních
evidenčních čísel položek vývojových měření a o položku
z oblasti dynamiky, kde řešitelem je VE Škoda k.p., Praha:
a/ položky vývojových měření turbonapájefiky:
al/ Osová síla turbonapáječky - řešitel ÚVZÚ Škoda, KOT
a2/ Namáhání oběžné lopatky
turbíny napáječky
- řešitel tiVZÚ Škoda, VVZT
b/
bl/ Určení dynamických vlastností rotorové soustavy a
podpor s o u s t r o j í 1000 MW - ř e š i t e l IJVZÚ Škoda, VB Škoda
se zájmem ZSS - KOT.

TAB.l
1 0 0 0 MW

Čí 3 .
pol.
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Název poloiky vývojového měření
Ložiska

řeš.
praco**,
" WZlí

V 21

Stíněni vnějšího pláště separ.-přihříváku

VVZT

V23

Momentová charakteristika záchytné klapky

WZT

Měření a se ř í z . regulace turbíny a p řep* stí i . WZT

!

V 24

Měření hydraul. části regulač. systému

VVZT

V 27

Mechanický chod stroje

VVZT

V 28

Měření defor. čelní stěny NT-dílu

Zkus.

V 29

Regulační ventily VTRZV

WZT

V 30

Klapky a separator

WZT

V 33

Váeob. hodn., hluk soustrojí, povrch, teplot

WZT

Mazací olejový systém

KOT
Zkuě.

Měření přep. stanice

KOT
Zkus.

; V 34

V 35

V 52 Dilatace a deform, vybraných bodů
V 83
V 84

WZT

Namáhání konc. rotorových NT-lopatek za pro*
vozu - po garanční revizi

SAV
WZT

Teplotní pole VT-tělesa

V 85

Měření teplot na výst. ze sep.-přihříváku

V 86

Teplotechn. poměry na parní straně kondenzáteru

87 Měření chvění trubek v kondenzátoru
a vefukování

WZT
SVÚSS
WZT

V 89

Duté lopatky

V 90

Výstupní těleso, hluk soustrojí, povrch.tepl •WZT

V90A

Rychlostní pole aokré páry v nástavbě kondenk. WZT
Pokrač. - viz doplněk kap.4a
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V příspěvku je přehledně ukázána organizace vývojových
měření turbíny 1000 MW, které jsou opodstatněny technickými
zájmy výrobců i provozovatelů strojů velkého výkonu, mezi něž
lze oprávněně turbínu 1000 MW zařadit. Vlastní měření vSak
diktují jejich organizaci další požadavky, mezi něž lze zařa
dit na pf.:
a/ Vzhledem k jejich oprávněnosti, nutnosti úspěchu, za
jištění úrovně měření i s přihlédnutím k fiasovým nárokům vě~
novat maximální pozornost otázkám dovozu měřicích zařízení
a výrobě potřebných částí pro měření ( na př. telemetrickým
přenosům, které jsou naprostou nutností pro měření dynamických vlastností oběžných lopatek koncových nízkotlakových
stupňů s obvodovou rychlostí špiček lopatek 615 ms" , které
byly vyvinuty v ÚTČSAV Praha a dalším částem a zařízením).
b/ Personálnímu zajištění vývojových měření, nebot
uvedení stroje do provozu bude spadat do období, kdy četná
pracoviště budou procházet údobím, poznamenaným generačním
problémem - mnozí specialisté - účastníci příprav měření dosáhnou důchodového či těsně předdůchodového věku.
Nicméně uskutečnění těchto měření je nezbytné pro rozšíření znalostí o prototypovém stroji 1000 MW, jak pro výrobce tak pro provozovatele, neboí vývojová měření jsou cenným
pro uvedení 1.stroje do spolehlivého provozu i pro stavbu
dalších strojů. Nejsou dotčeny další aspekty těchto měření.
Závěrem autor příspěvku považuje za milou povinnost
poděkovat s. Ing. A. Komárkovi, CSc, z odboru RVT, KP ÚSP
a s* Ing. šloufovi, ved. VVZT, ZES Škoda, za přečtení rukopiau a za cenné podněty a připomínky.
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Ingo Jan Šik
ŠKODA k.p. Plzeň, VVZ-R/Výpočty, 316 00 Plzeň
ANALÍZA TEPLOTNÍCH POLÍ V TLAKOVÉ NÁDOBĚ REA. ORU W E R 1000
Anotace
Přehled provedených výpočtů v rámci prací pro průvodní
dokumentaci tlakové nádoby W E R 1000.
1. Referát
Během vývoje lehkovodních reaktorů došlo k výraznému
zvyšování energetických parametrů, což ve svém důsledku přineslo stále vyšší nároky na provozní bezpečnost a spolehlivost těchto zařízení. Mezi základní omezující faktory patří
životnost komponent primárního okruhu, zejména pak tlakové
nádoby reaktoru* Kontrola životnosti je součástí pevnostních výpočtů v průvodní dokumentaci tlakové nádoby. Vstupními daty pro pevnostní výpočet je analýza odezvy materiálu tlakové nádoby na provozní i havarijní podmínky práce
elektrárny ve formě výpočtu rozložení teplot ve vdech
konstrukčních uzlech tlakové nádoby.
Ve skupině Teplotechnika jaderných zařízení oddělení
Výpočty/WZ-R byla v rámci výzkumných a vývojových prací
vypracována metodika výpočtu nelineárních nestacionárních
teplotních polí v dvou a třírozměrné geometrii s použitím
metody konečných prvků. Jedná se o systém programů KOPR
a TETA pro počítače řady EC a personální počítač ATARI 1040
ST. Zvolený algoritmus používá k prostorové diskretizaci
lineárního prvku, v čase pak jednokrokové implicitní schema*
Materiálové vlastnosti a okrajové podmínky mohou být zadány
jako obecně nelineární, počáteční podmínky v každém bodě
řešení*
Pro výpočty teplotních polí byla tlaková nádoba reaktoru W E R 1000 rozdělena na výpočtové uzly vymezené tak,
aby byla splněna kriteria na hraniční plochy uzlů, tj*
hraniční plocha je totožná a povrchem tlakové nádoby nebo
je ji možno považovat za adiabatickou. Byly to:
1) Hlavní přírubový spoj
2) Nátrubek 0 850 mm (vstupní, výstupní)
3) Nátrubek SAOZ
4) Nátrubek KIP
5) Válcová část tělesa nádoby se dnem
6) Upevnění impulsních trubek
7) Připojení konzoly
8) Připojení nátrubků SUZ, TK, vzdušníku k víku tlakové
nádoby
Výpočtové uzly uvedené pod body 1,5,2 byly modelovány
jako třírozměrné, ostatní jako dvourozměrné* Na obrázcích
č* 1 a 2 jsou pro ilustraci znázorněny geometrické modely
hlavního přírubového spoje a válcové části těleoa tlakové
nádoby se dnem.
Výpočtové režimy byly rozdíleny do dvou skupin.
První tvořily režimy popisující podmínky normálního provozu
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elektrárny, druhou skupinu pak režimy havarijní, spojené
s rozhermetizováním primárního okruhu elektrárny, v rámci
havarijních analýz byly zpracovány navíc ještě dva režimy
vstupující do zkoumání odolnosti materiálu tlakové nádoby
proti křehkému pcrušení (režimy výtoku chladivá z primárního
potrubí ekvivaletním průměrem otvoru 0 25 a 0 80 mm při práci
jednoho vysokotlakého čerpadla systému SAOZ). Okrajové podmic
ky (tj. časové průběhy teploty chladivá primárního okruhu
a součinitelů přestupu tepla na povrchu tlakové nádoby),
materiálové vlastnosti (tepelná vodivost a měrné teplo ocelí
15Ch2MFA, 08Chl8N10T, 22K) byly získány z dokumentace exportní
organizace SSSfi.
V souvislosti s osvojováním výroby tlakové nádoby
W E R 1000 byla ve skupině TJZ rozšířena metodika výpočtu
teplotních polí na případy související se svařováním polotovarů tlakové nádoby a navařováním austenitického návaru na
její vnitřní povrch. Jednalo se o dvě skupiny úloh:
1) Úlohy zahrnující nádobu jako celek - problém je řešeu
netodou konečných prvků s třírozměrnými lineárními
elementy v pohyblivém systému souřadnic. Předpokládá
se konstatni rychlost tepelného zdroje a nelinearita
materiálových vlastností a okrajových podmínek.
2) Úlohy lokálního charakteru - představují simulaci
teplotních polí při opravách vnitřního povrchu - austenitického návaru. Problém je řešen na omezené
prostorové oblasti metodou konečných prvků s třírozměrnými lineárními elementy v pevném systému souřadnic. Materiálové vlastnosti a okrajové podmínky
jsou teplotně i časově nelineární, rychlost tepelného zdroje je obecnou funkcí prostoru a času. Během řešení jsou aktivovány tzv. "spící elementy"
pomocí časové závislosti materiálových vlastností.
Tato metodika je využitelná rovněž v oboru opravárenství
jad. energetických zařízení v případech, kdy po lokální
opravě povrchu tlakové nádoby je nezbytné určit co nejpřesněji rozložení reziduálních napěti s následnou superpozicí s napjatostí vyvolanou provozními podmínkami.
Příklady ukazují širokou oblast použitelnosti programového vybavení pro řešení teplotních polí. Algoritmy
byly ověřeny porovnáním s modelovými měřeními. V současné
době je program KOPR včleňován do programového systému výpočtů rovinné teplotní napjatosti pro osobní počítače.
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Obr.1i Výpočtový model válcové

Obr.2 : Výpočtový model
hlavního přírubového
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Ing. Josef Šlouŕ
k.p. ŠKODA Plzeň, závod Energetické strojírenství
STAV VÝVOJE TURBÍNY 1000 MV NA SYTOU
Anotace
V první části referátu je popsána historie vývoje perní
turbíny v souvislosti s provedení* sekundárního okruhu pro
blok W E R 1000, Druhá část je věnována současnému stavu vývoje turbíny 1000 MV s uvedením hlavních provedených optimalizací a výzkumné vývojových praoí potřebnýoh pro zavedení
výroby. V poslední Části je zmíněna spolupráce při unifikaci
sekundárního okruhu v rámci komplexního programu teohniokého
rozvoje zemí RVHP do r. 2000,
1. Postup vývoje turbosouatrojí
Pro tvoření koncepce sekundárního okruhu má rozhodující
význam provedení turbosoustrojí a předevěím vlastní turbíny.
Velmi důležité jsou i požadavky odběratele na provozní vlastnosti zařízení,
ŘeSení sekundárního okruhu bloku 1000 MV bylo zadáno
GP EGP začátkem sedmdesátýoh let, V prvních variantách se
vycházelo z koncepce sekundárního okruhu W E R 440 jednak z
důvodů urŠitých zkušeností s přiřazením dvou turbín k jednomu reaktorut jednak proto, že přechod se výkonu 2 x 220 MV
se jevil jako přijatelný inovační krok. Přesto ale bylo
zřejmé, že s dosud používanými konstrukčními elementy v regeneraci, kondenzaci ani v turbíně nelze vystačit a že je
nutno zahájit vývoj celé řady vybraných uzlů a zařízení.
Kromě turbíny se jednalo zejména o: regenerační ohříváky v
jedné větvi, které měly dvojnásobnou ploohu než dosud používané, nové horizontální separátory - přifařívaky (dále
SPP) v počtu 2 pro jednu turbínu, nové kondenzátory a velké
teplárenské ohříváky. Vlastní turbina byla navržena konoepČně stejně jako turbína 220 MV, bylo ale nutno vyřeSit nové
regulační ventily na dvojnásobný průtok páry a novou konstrukci NT dílů včetně nového posledního a předposledního
stupně a svařovaného NT rotoru z kotoučů stálé pevnosti,
V té době bylo též s konečnou platnosti rozhodnuto o zásadní orientaoi výhradně na plnootáčkové turbíny jednak vzhledem k možnostem výrobní základny a také s ohledem na možnost využití některýoh provozně osvědčených prvků, možnost
transportu a menších nároků na pracnost.
Ve shodě s nově uveřejněným typovým projektem bloku
W E R 1000, který zásadně předpokládal monoblokové uspořádání, byl v r, 1975 ve spolupráci s GP EGP vytvořen návrh sekundárního okruhu s turbosoustrojím 1000 MV. Pro uspořádání
oyklu hýla opět rozhodující konstrukce vlastní turbiny, u
které b>la snaha využit v co největěí míře prvky, které byly vyvíjeny pro turbíny 500 MV na sytou páru. Beze změny
byly použity NT díly v dvojnásobném počtu (t.j. 4 ) , Jeden
nový dvouproudox VT díl se zcela novým lopatkováním, nové
regulační ventily a noyá ložiska. Regenerační ohříváky, kondenzátory, SPP a odplynovač s napájecí nádrži byly převzaty
beze změny pouze ve dvojnásobném počtu. Tato konoepce a VT
dílem uprostřed měla značné výhody uvedené využitelnosti
většiny prvků vyvíjených pro turbínu 500 MV a ve snasiím

vyvedení teplárenských oďotĽu. Hlavni r.evýho'iou bylo všek
vela! složité spektrum vlastničtí torzních kraitoctů rotorového systenu při zkratu gonerátor-i a tasená ďšlke {kB m) a
hmotnost turbíny.
Když bylo zře fasét že reali-znc© bude posunuté z původního termínu poloviny osmdesátých let k. roku 199Of vznikl prostor pro přehodnocení dosavadních praoí a přezkoumání možnosti zmodernizování a zjednodušení turbíny.
"Výsledkem vývojových prací byl přechod >.a čtyřtělesovéprovedení (1 VT + 3 NT díly). K této zrcěně přispěl i požadavek na maximální teplárenský odběr v horké vocí.0 cca 900 MVt,
který způsobil proudové oál&hčení NT dílů a přechod na větší
patní průměr posledního stupně, umožňující větší objemový
průtofc. Podle očekávání se podstatně zjednodušilo spektrum
vlastních torzních kmitočtů rotorového systému, turbína se
zkrátila o cca 10 m a váha se zmenšila o 450 i,
Bylo však nutné nově vyřešit systéra regenerace, SPP a
novou konstrukci NT dílů,
2.

Současný stav řešení turbíny
Přechod na čtyřtělesové provesdení s sebou přinesl celou
řadu optimalizačních řezaní, která přinesla ssnačné zjednodušení i ekonomická zlepšení turbíny. Mezi nejdůležitější zlepšeni patří zavedení klouzavého tlaku odplynení s výkonovým
ziskem oca 5,5 Mí/. S tím souvisí i snížení počtu stupňů regenerace ze dvou ne jeden a výrazné konstrukční zjednodušení
VT dílu. Schema zapojení je na obr. 5. 1.
Současné provedení turbíny je patrné z obr. č. 2 , Dvouproudový souměrný VT díl má průtočnou Část řešenou velmi moderním systenem CAD, který byl podle našeho zadání vyvinut v
SVtJss Běchovice, Byly použity specielní profily vyvinuté pro
provoz v mokré páře, Oběžná lopatka byle volena z výrobních
důvodů pro všechny stupne shodného tvaru odvozená od poslední lopatky VT dílu t.zv, "mateřské" pouhým skracovaním,Protože každá lopatka VT dílu přenáší výkon cca 1 MW, jsou lopatky robustně dimenzovány a vždy 3 lopatky svařeny prouděn
elektronů do svazku* Použitá integrální bandáž umožňuje provést dokonalé radiální těsnění. Zcela nový je i způsob uložení rotorové soustavy, kdy mezi dvěma rotory je vžd;' pouze
.jedno segmentové ložisko p 560 s velkou únosností. Vývojovým
liteokým zkouškám byla podrobena i 13 ^ní chromová ocel, ze
které bude odlito vnější VT těleso. Velká pozornost ve stadiu vývoje a experimentálního výzkumu byla věnována také
provedení hlavních částí NT dílu. Zcela nová konstrukce vnějšího tělesa byla pevnostně ovářona na plexi modelu v měřítku
1 i 10. Velmi náročný vývoj prodělal svařovený rotor z kotoučů stálé pevnosti z legované oceli typu NiCrMoV. 2a ucelen ověřeni vhodného typu materiálu a způsobu svařování byly
vyrobeny dva zkrácené modely v měřítku 1:2,
dva zkrácené
rotory v měřítku 1 : 1 a jeden kompletní pokusný rotor.
Rovněž oběžná lopatka posledního stupně byla velmi pečlivě ověřena v obou vyvíjených variantách (lopatka s vazbou
na obvodě a lopatka nevázaná). Frekvenčně modálni charakteristiky byly ověřeny v pokusné turbině na zkušebním kole v
měřítku 1 : 1 , Velká péče byla věnována i vývoji EHS. Pro

hydraulickou část jo použit rozvodový olej o tlaku 5 MPa.
Systém mazacího a regulačního oleje je zcela oddělen kvůli
možnosti přechodu na nehořlavou regulační kapalinu.
Kvůli urychlená 'lastního vývoje byla •*. oupena dokunentacs rm provedení regt ladního VT ventilu od LK.. Leningrad a
dokumentaci' na provedení segmentového radiálního ložiska
,< 560 od CHTZ Ľho-rífov. V současné dobo jsou vývojové a výzkumné práce potřebné pro vykonstruováni a vyrobení první tcrbíny
pro JETE ukonCeny. Následovat budou jeätS ověřovací práoe na
nově budovaných zkušebních stendecht odkud získané poznatky
budou využity při zlepšování dalších strojů a W míření při
uvádění zaříáení do provozu.
3.

Unifikace turbosoustrojí v rámci RVHP
Od r, 1986 se náš podnik aktivně podílí na unifikaci sekoadárního okruhu v rámci přímé spolupráoe s CKTI Leningrad
v Komplexním programu teohnického rozvoje zemí RVHP do r. 2000.
Jako základ pro unifikaci strojovny s plnoôtáčkovou tur*
bínou byla přijata koncepce ŠKODA, včetně velkýoh teplárenských
odběrů. Smyslem prací je unifikovat především technické parametry, kterým potom musí konkrétní zařízení jednotlivých výrobců vyhovovat.
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Ing. Vlastimil 1míd,CSc
Výstavba elektráren ŠKODA k.p. Praha
VÝVOJOVÁ MĚŘENÍ BLOKU 1000 HW A JEJICH ZAČLENĚNÍ DO
PROGRAMU SPOUŠTĚNÍ

Anotace
Referát podává stručnou charakteristiku programů
vývojových měření (VM) a Jejich začlenění do programu
spoustSní a koncepci řešení zapojení technických prostředku VM.
1. Úvod
VM 1. bloku 1000 MW ETE se v průběhu let 1987-8
stala Jedním z nejdiskutovanějších a nejnaléhavějších témat řešení úkolu RVT "Jaderně energetická zařízení s reaktory W E R 1000 MW". Jde o zcela přirozený logický důsledek vývoje, projekce a konstrukce 1• čsl. bloku s prototypovým řešením sekundární části československé koncepce, nebot teprve detailní, experimentálně ovařené poznatky v reálných provozních podmínkách lze považovat za
ukončený vývoj prototypu Jakož i podklad pro seřízení a
optimalizaci provozu komponent i bloku Jako celku. Příkladem může být uvádění do provozu 1• bloku Rovenské AES
v SSSR, kde si spuštění bloku vyžádalo řešit na prototypové sekundární části s TG 3000 ot/min cca 150 změn. Bylo
by naivní se domnívat, že 1 í čsl. blok ETE si žádné měny
nevyžádá a bez potřebných měření by kvalifikované rozhodování v těchto situacích bylo nemožné.
2. Stručná charakteristika programu VM
Připravovaný program VM lze v zásadě rozdělit do 4
oborů experimentálního poznávání skutečných vlastností
1. čsl. bloku ETS:
a.) Programy zaměřené na dynamiku chování soustavy odpruženého základu a rotující soustavy. Měření poskytnou
podklady pro určení nebezpečných rezonančních oblasti,
dovyváženl rotujících hmot, seřízení tlumících a pružných
elementů uloženi, dále budou kontinuálně snímány informace o chováni (deformacích) osy rotace stroj* a analysa
rotorového a statorového chvění. Je zřejmé, že tato VM
mají zásadní význam pro bezpečnost a později spolehlivost
provozu sekundární části (turbosoustrojl).
b.) Druhým významným oborem VM Je poznání skutečného
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provozního teplotního i mechanického namáháni Hežitých
a exponovaných součásti a spojů. Připravují se lansometričká a teplotní měření na vybraných místech tlak* nádoby R a PG, na tělesech TG, lopatkách, RZV a regul.
ventilech, THt SPP, trubkovnicích ohříváků atd. - t«dy
i. zde program VM maže výrazně ovlivnit jak bezpečnost
tak i spolehlivost provozu, stanovení mezí a trendů,
atd.
3.) Programy měření určené k poznání vlastností bloku
jako ob.jektu automatické regulace, chrakteristik a šeří s ní regulátorů a vazeb regulačních obvodů sekundární
čásji k nadřazenjhn regulátorům bloku. Součástí tohoto
oboru Vlfi je i vytvoření podrobného, strukturálního matematicškého modelu bloku s možností popisu chování soustavy a vybraných technologických veličin za mimořádných
provozních či havarijních stavů.
d.) Poslední skupinu tvoří programy zaměřené na posnání
skutečných funkčních vlastností komponent a možností jejich optimálního provozu z hlediska spolehlivosti a ekonomie - zde jde především -> poznání procesu přeměny energie, ztrát, procesu výměny tepla, proudění a s tím
souviaející i otázky záručních hodnot, atd.
Dalším augumentem programu VM je i získání experimentálních podkladů pro tvorbu software uživatelských
programů systémů provozní diagnostiky a podpůrná experimentální činiíost před realizací pří služných testů
energetického spouštění (ES).
i. Začlenění VM do procesu spouštěni
Vývojové činnost programů VÍC spadá především do
fáze PKV neaktivního a ES bloYu. Režimové a provocní
nároky proto budou zpracovávány zcela analogicky jako
programy P, FS a ES a zapracovány do souhrnného etapového programu a HMG spouštění l. bloku JSTE a budou podléhat stejným zásadám jako testy P, FS a FS*
4. Technické prostředky VM a Je.lieh vazba na ostatní
systémy měření při spouštění.
Přestože výsledky VM budou prakticky v plné míře
využívány provozovatelem El'E (at už přímo nebo nepřímo
- cestou provozních předpisů a další dodav* dokumentace) je jejich příprava i realizace věcí výrobou • dodavatelů zařízení. Příprava proto probíhá současně na řadě
pracoviSt (Škoda - VE, ZES/R, ZES/T, ÄTD; Sigma. TŽ8K6,
VÚSZ, ÓKD-D , VÚGTK,...) a představuje řadu (často lišce)
specializovaných činností i hledisek na způsob spracovaní

měřených veličin. Přitom existuje řade veličin využívaných několika různými řešiteli programů 71, dále i
v testech P, FS a ES, provozní diagnostice i ASRfP
bloku* Dochází tak často k několikanásobnému průniku
požadavků na okruh měřených veličin jak ukazuje obr. 1

OBR* 1 * - Průnik požadavků na měřené veličiny

—

Je zřejmé, že požadavky měřených veličin nelse řešit několikanásobnou instalací měříaích čidel pro tutéž
veličinu, ani jediným obřím systémem měření, který by v
daném čase byl schopen splňovat požadavky viech účastníků*
, Klíčovou záležitostí společného řešení p£±u;avy měřeni při spouštěni (testy P.F8, SS) a VM proto byla končepce připojení měřících systémů tak, aby všem účastníkům
byl v daném čase umožněn přístup k měřeným veličinám a
jejich nesávislé zpracování na vlastních prostředcích dle
vlastnloh speciálních potřeb a hledisek.

cvaCTCOMŕt. (vQjť)

r'

WHK.TOR

1

r?
>

C^OLA

In

i4

L*6

L..

r
*
m

o
c

i

Ä**

!«-*

5

5

í

I
Q.

f.

í

I

T)

1

?-;
%« ř
**

í"
n

TI
•

g

z'

I
8

p«
C S3

Na koncepci řešeu_ hardware pro požadavky spouštění a Vlí (při zachování koncepce provozní diagnostiky
II.0 dle UP) byly zpracovány celkem 4 návrhy a posouzeny v připomínkových řízeních. Na základě výsledků pak
byl zpracován společný návrh VE Škoda a VÚJJS Trnava,
který v maximální míře splňuje nejen zde uváděné, ale
i dalSÍ požadavky, kladené na koncipovaný měřící systém
(vazby na pult FS, měření elektrosystémů, rychlost snímání,...). Systém nese pracovní název NJäMiäS (neprovozni
mířící systém) 8 jeho funkce zajistí provedenTvšefcch
Testů FS a SS, jejichž realizace se předpokládá opakovat při spouštění dalších čal. bloků ' 0C0 MW jakož i
požadavky opakovaných spouštění po výměnách paliva, apod,
(na >, bloku JSTE vzhledem k prototypovému charakteru je
dohodnutý rozsah testů FS a ES rozšířen o vybrané programy realizované technikou VU.).
Na 1 .bloku S.HE systém NSMES navíc bude zabezpečovat sběr mířených hodnot požadovaných různými uživateli,
jejich distribuci ve zpracované číslicové formě a komunikaci s prostředky míření programů VM.
Nezanedbatelnou předností navrženého systému NE1ÍES
je přizpůsobení sběru signálů z jednotlivých systémů
ASŘTP bloku, které jsou u bl. i 0 H) MW decentralizovány
- mSřlcl sít (tzv. S-N2T) NfíMfiS je tvořena 20kanálovými
distribuovanými mířícími ústřednami umístěnými bezprostředně u zdrojů signálů a propojenými vzájemně jedinou
sériovou linkou, což představuje značnou úsporu ranžírů
a drahé (nehořlavé) kabeláže z dovozu.
Celkovou sestavu měřících prostředků VM ve vazbě
na NEMfíS a různé druhy signálů z technologického procesu
(provozní, diagnostická, VM čidla) je schematicky znázorněno na obr. 2.
5, Závěr
V době zpracování referátu nebylo vyjasněno dodavatelské zajištění systému NfíHES co do krytí devizových
nároků a podobná situace se týkala i řady programů VM.
Na předkládanou informaci je tedy nutno pohlížet jako na
optimální řešení realizace nezbytných programů VM a
testů FS a 3S, které může doznat v dalších fázích určitých změn.fnpř. v typech přístrojů, změny rozsahu).
Bude však třeba respektovat objektivní nutnost navržených
měření na prototypovém bloku i "••"' MW, a proto skutečná řešeni se od navrženého zřejmě nebude výrazně odlišovat.

Ing. Rudolf Sochor, CSc. a kolektiv
Výzkumný ústav pozemních staveb, Pražská 16, 102 21 Praha
VÍSLEDKY VYZKIMJ PRO STAVEBNÍ ČÍST JADERNÉ EL~"T!RÍRHY
S REAKTORY W E R 1000
Anotace
Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na racionalizaci prováděni stavební části jaderné elektrárny W E R
1000 mimo výzkumných prací prováděných samotným vyiiim dodavatelem stavby JE Temelín, s.p. Vodní stavby, kttré jsou
předmětem samostatného příspěvku*
Úvod
Stavební část jaderné elektrárny (JE) se nalézá poněkud ve stínu části technologické, která zahrnuje i jadernou
technologii s jejími závažnými technickými i bezpečnostními
problémy* Ale i stavební část podstatnou měrou přispívá
k bezpečnosti provozu JE vybudovania pasivních bezpečnostních opatření, jako je ochranná obálka nebo hermetické
vnitřní prostory* Ani objemem není stavební část zanedbatelná, představuje asi jednu třetinu etikových finančních nákladů* Toto vede, vzhledem ke krátkým termínům výstavby, k«
zcela neobvyklému soustředění stavebních prací, což je prvním pramenem technických problémů (nemluvě o problémech organizačních) .
Speciální jaderné objekty, představující asi polovinu
objemu stavební části, se buduji podle sovětských projektů,
které zavádějí řadu stavebních problémů v č»* stavebnictví
dosud neznámých* Jejich zvládnuti je druhým pramenem problémů*
Výzkumná řešeni potřebná pro realizaci stavební části
JE s bloky W E R 1000. zejména pro JE Temelín, se za ji stu jí
v dílčím úkolu (DU) 07 úkolu A 01-125-810. jehoi koordinačním pracovištěm je EGF Praha (FM PE). Koordinátorem DÚ 07
je VUPS Praha* DU 07 se skládá z následujících etap.
E 01 a E 02, Vodní stavby s.p* - výskumná příprava práci
vyššího dodavatele stavby
E 03, VtJPS - problematika ocelových části JE, průřezové problematiky a koordinace DÚ 07
E 04, TZfls - zajištění jakosti stavebních praei
B 05, Armabeton s.p. - stavba chladicích visi
E 06, WflliP Plztn, prac* C.Budějovic* - racionalizace výroby speciálních zámečnických prvků a vystýlek
E 07, VÚIS Bratislava - výskumná příprava inienýiských staveb JE
Z těchto etap byly E 05 a E 07 zahájeny až v roce 1988,
takie zatím nejsou k dispozici hotové výsledky, a proto
o nich v tomto příspěvku nebude pojednáváno*

O etepách B 01 a E 02 je předkládán samostatný příspe
vek pracovníky s»p. Vodní ctavby. Icteři mohou nejlépe refarovat o souvislostech se staveništěm •
Hlavní výslelky zbývajících etap předkládáme dále.
Výsledky etapy_E 03_- ocelové části JE
Hlavní oblastí výzkumu V0PS Praha v £ 03 je inovace
kotvení plechových vystýlek poloautomaticky přivarovanými
trny svařovací technikou KELSON (viz obr.l a 2 ) . Jde o náhradu ručně přivařovaných kotev a o omezení počtu výztuh vystýlek* Tato čs* inovace kotvení podle VtJPS Praha byla přijata v plném rozsahu sovětským GP, AEP Moskva, pro JE Temelín*
Realizaci předcházel teoreticko—experimentální výzkum
ve VuPS Praha* V současné době tento výzkumný program pokra
čuje v rámci KP VTP 3*1*5*1, a to zejména v oblastech static
kého spolupůsobení ocelových vystýlek s betonem* Cílem řešeni je především úspora betonářské výztuže, která je nahrazena ocelovým plechem (vystýlkou) jako povrchovou plošnou výztuži*
V rámci inovace kotveni vystýlky kruhovými trny byl vypracován výpočetní postup pro posuzování zachováni integrity
(hermetičnosti) vystýlky za všech, t*j* i havarijních zatěžovacích podmínek a zpracován do výpočetního programu* Byl
porovnán s obdobným výpočetním programem z USA*
Dále byly ve VÚPS Praha zpracovány směrnice pro kot vecí.
ocelových vystýlek hermetické i nehermetické zóny, které byly předány do AEP Moskva*
Vedle kotvení a spolupůsobení přispěly výsledky S 03
k zavedení betonářské oceli vyšší pevnosti 10 505 na JETEu
Sále byly vypracovány podklady pro zavedeni spojováni výztužných prutů pomocí hydraulicky nalisovaných objímek, což vede
k úsporám úzkoprofilové práce svářečů* V S 03 M zajištují
operativně různé požadavky stavby na rychlá výzkumná řešení*
Kromě toho se provádějí v E 03 potřebná koncepční a průřezová řešení vč* zpracovávaní kartotéky odborné literatury*
Výsledky etapy E 04 - zajištění jakosti
Výstavba JE W S R 1000 klade v některých oblastech kvalitativně vyšší požadavky na jakost stavebních prací ntš je
požadováno na jiných stavbách vč* staveb předchozíoh JE VTER
440* Proto byla do DÚ 07 zařazena etapa pro výzkumná řešení
potřebná v souvislosti se zajištěním jakosti stavebních prací*
V etapě E 04 byly zatím dosaženy zejména následujiei
výsledky nebo vyvinuta zařízení*
- Speciální technologické postupy vytyčovacích praoí • kontrolní měření geometrických parametrů objektů i dílců*
- Automatizovaný systém hydrostatické nivelace pro sledování
vertikálních pohybů objektů (nakláněni)*
- Radiační lysimetrický hustoměr pro zjišťováni vlastnosti
čerstvě uložené betonové 3měsi*
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- Zařízení pro zkoušení patentových drátů předpinaci výztuže*
- Metody kontroly a regulace jakosti výroby betonové směsi,
- Zjištění citlivosti netod zkoušení hermetiču Tti svarů*
Výsledky etapy E 06 - racionalizace výroby speciálních
zámečnických prvků
Důležitou součásti stavby JE jsou ocelové prvky jako
průchodky, vystýlky, osazovaci rámy, kotvy a pod., označované jako speciální zámečnické prvky* Včasná dodávka těchto
pracných prvků je nezbytným předpokladem pro postup stavby,
mohou se snadno stát úzkým profilem* Je treba je vyrábět co
nejefektivněji* Proto byla zařazena do DÚ 07 etapa, mající
v náplni racionalizaci výroby těchto prvků*
V etapě E 06 byla zatím vyvinuta, popř. vyrobena následující zařízení*
- Svařovací zařízení pro výrobu kotevních prvků s lineárními svary, viz obr* 3 8 4.
- Ohýbačka drátů kotevních prvků, viz obr* 5 a 6*
- Svařovací montážní vozík jako součást technologie svařování plechových obkladů podlah reaktorovny pod tavidlem,
viz obr* 8 a 9*
- Svařovací přípravek na provádění děrových a průvarovýoh
svarů v ochranné atmosféře*
Význam mechanizace výroby těchto drobných prvků tkvi
v neobyčejně krátké návratnosti vložených prostředků, která je u některých zařízení menši než jeden rok*
Dále byl vyvinut technologický postup výroby blokových
průchodek z austenitických oceli a jiné podobné*
Závěr
Stavební část JE představuje nezvětši zakázky v historii Čs* stavebnictví z hledisk* rodního objemu práci na
jednom staveništi* Pro zvládnuli těchto objemů v požadované
vysoké jakosti jsou racionalizační výsledky výzkumného úkolu nezbytnou podmínkou* Výzkumná řešeni také smiřuji ke
snižování všeobecni kritizované výše stavebních nákladů*
Z tomu je ovšem nutno podotknout, že stavební náklady vyplývají hlavni z objemu stavebních prací, které jsou při*
dopsány v projektu a nejsou ttdy ovlivnitelné výzkumem*
Všechny etapy DÚ 07 mají program otevřený pro operativní zařazováni nově vzniklých požadavků dodavatelů stavební části, popř* požadavků vyplývajících s čs. účasti na
mezinárodni spolupráci ZP VXP RVHP, okol 3»1«5 - i když
saaozřejmi každý nový požadavek předpokládá vyřešení obtížných organizačních a hlavni finančních problémů*
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obp.l Vystýlky pro JETE s navařenými kotevní*! trny

obr«2 Vystýlka s trny po zabetonováni do panelu
tvořícího stěnu betonové bunky
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obr•? Celkový pohled na svařovací zařízeni

obr«4 Deti, ' svařovacího vozíku

-obr.5 Celkový pohled na ohýbačku

obr.6 Detail ohýbacího zařízení
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obr.7 Celkový pohled na svářeči vozik SVll-1

obr.8 Detí*, ni pohled na svařovací hlavu - svarováni I svaru v horizontální poloze
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obr.9 Detailní pohJUd na svařovací hlavu - svařováni
koutových svarů
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Ing. Miroslav Šťastný, CSc a Ing. Vladimír Suchý
ŠKODA k. p. Plzeň, ZES, WZ-Turblny, 316 00 Plzeň
SEPARATOR - PŘIHŘÍVJCÍ PRO PARNÍ TURBÍNU 10C" MV
Je popsán konečný návrh separátoru-přihříváku hox'.zomtální koncepoe SKODA a uvádějí se důvody výběru použitého
řešení. Hlavní problém uspořádání separátoru je v zabezpečeni vysoké kritické strhávací rychlosti a v zajištění rovnoměrného rychlostního pole ve vstupním průřezu žaluzii separátoru. Hlavním problémem přihřiváku je stabilita kondenzačního procesu uvnitř dlouhýoh vodorovných trubek vfoeřadého svazku. Stručně jsou uvedeny výsledky výzkumné činnosti a naznačeny otevřené problémy, které se řeší.
1. Volba koncepoe separátoru-přihřiváku
U parních turbín pro jaderné elektrárny, praoujících
se sytou admisní párou, -opouští pára vysokotlakový (VT)
díl a vlhkostí 10 až 15 %, Další nepřerušená expanze v níakotlakovém (NT) dílu turbíny by vedla na výstupní vlhkost
páry vyšší než 20 ?6. Vysoký podíl vody ve vlhké páře by
způsobil významné snížení účinnosti NT dílu a jeho urychlené opotřebení vyvolané erozí. Je tedy nutné před vstupem do
NT dílu zbavit páru vlhkosti a pomooí aesipřihřívání zvýšit
vstupní teplotu natolik, aby bylo dasaženo přijatelných poměrů v posledním stupni turbíny, U parních turbín uvedeného
druhu zabezpečuje obě funkce separátor-přihřivák páry (SPP).
Separační ústroji se provádí prakticky výhradně jako žaluziové a je umístěno ve společném vnějším plášti a trubkovými svazky přihřiváku páry.
Rozhodujíoí podmínkou úspěšného provozu SPP a žaluziovým separátorem je, aby nedocházelo ke strhávání odseparované vody zpět do proudu páry. Nedodržení této podmímky má
za následek místní zvětšení zbytkové vlhkosti páry sa separační m ústrojím, vyvolávaJíoí oitelné zvětšování apotřeby
tepla v přihřiváku páry na její doaušení. K vyrovnání ryohlostního pole vlhké páry před žaluziemi může přispět využiti odporu trubkového svazku přihřiváku. Podmínkou takového
řešení je plynulá konstrukční návaznost separačniho ústroji
a trubkových svazků přihřiváku,
Z hlediska rovnoměrného zatíženi aeparátorů je nejvhodnější počet dva na jedno turbosoustrojí bez ohledu na
jeho výkon. Větši počet SPP než dva vyvolává vždy zvýšené
nebezpečí přetěžování separačniho ústrojí některých z mloh
na úkor ostatních se všeai nepříznivými důsledky*
Další požadavek se týká minimalizace tlakové ztráty
celého SPP. S ohledem na přepravu po železnici je matné nepřekročit míru 3,5 • pro největší průměr nádoby.
Pro turbíny na sytou pára ŠKODA 220 MV dodává k.p.SBS
Tlaače vertikální SPP 220 sovětské konstrukoe. Při aplikaoi tohoto typu SPP pro turbínu 1000 MV SKODA by vznikla,
podle dimenzováni jeho aeparačního ústrojí a ostatníoh průtočnýoh průřezů, potřeba šeati kusů SP? 220 pre jeden atroj.
Takové řešení je nepřijatelné jak s důvodů rovnoměrného zatížení jednotlivých aeparátorů, tak z důvodů tcohniokoekonomiokýoh (váha jednoho SPP Z.20 Siní 115t). Stejně by t<
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bylo i při použití novějšího sovětského typu SPP 1000, který jo rozměrově shodný s SPP 220, od něhož se liší především
dimenzováním pro vyäší tlak (váha jednoho SPP 1000 je asi
130 t ) .
Na základě zi.odnooení několika variant řešeni byl vypracován vlastní projekt SPP 1000. Byla zvolena horizontální
koncepce aparátu, která dobře splňuje uvedené hlavni požádav,
ky úspěšného provozu SPP. Je realizována ve dvou shodných
válcových nádobách, umístěných v poloze vodorovné po obou
stranách NT dílů stroje. Takové řešení vhodně zapadá do dispozioe turbosoustrojí 1000 MY ŠKODA, nebol SPP zde zároveň
zastávají úlohu rozdělovačích kusů v převáděcích potrubíoh
mezi jedním VT dílem a třemi NT díly turbíny.
Schéma podélného a příčného řezu jedním aparátem je uvedeno na obr. 1. Váloová nádoba má vnější průměr 3»5 m a oelkovou délku ve smontovaném stavu téměř 32 m. Vnitřní prostor
nádoby je rozdělen vstupní komorou se vstupním hrdlem vlhké
páry ve dvě rovnocenné poloviny. V každé z těchto polovin
je v prostoru kolem podélné osy nádoby uložen jeden trubkový
svazek jednostupňového přihřiváku. Topným médiem je ostrá
pára. Po obou stranáoh každého trubkového svazku je umístěno
separační ústrojí s žaluziemi ve třeoh patrech nad sebou.
Prehratá pára se shromažďuje ve výstupním kanálu nad trubkovými svazky, odkud je odváděna třemi výstupními hrdly k NT
dílům turbíny. Váha jednoho SPP 1000 podle projektu SKODA
Siní 220 t.
2.

Separator vlhkosti
Pro separator turbíny 1000 MV byly použity vlnovoovó
žaluzie shodného tvaru jako u separátoru pro turbiny 220 MV.
Žaluzie jsou umístěny v SPP na svislé poloze dle obr. 1*
Funkce žaluziového separátoru je založena na meohaniokém odlučování kapiček vody při proudění mokré páry po zakřivenýoh proudnicíoh. Odlučování se zlepšuje s růstem rychlosti, ale nesmí se překročit kritioká ryohlost, při niž začne docházet ke strhávání vodních filmů ze žaluzií.
Kritioká strhávaoi ryohlost je hlavním konstrukčním kriteriem při návrhu žaluziového separátoru. Při návrhu byla
pro kritickou ryohlost uvažována závislost experimentálně
zjištěná v CKTI Leningrad pro použitý typ lamel.
V případě óistě kondenzačního provozu turbíny 1000 MV
budou na vstupu do separátoru následující stavy páry:
P 1 s 0,788 MPa, x f n 0,864. Odpovídající kritioká ryohlost
činí V. s 3,89 m/s a střední ryohlost páry na vstupu do Žaluzií Je 2,53 •/••
Ve spolupráoi s Karlovou universitou, pokračuje se v
systémetioké počítačové studii vaského laminárnfho prouděni
mezi vlnoveovými žaluziemi a současně se výpočtově sledují
trajektorie kapiček různých velikosti, Z obr. 2 je vidět
rozložení proudnio v kanále mezi žaluziemi a trajektorie poměrně velkýoh kapiček s průměrem 10 xm a 20 jam, Z výpočtového rozboru vyplývá, že kapičky o průměru větším jak 10 jam
dopadají již na první vlnu žaluzie. V prohlubníoh vln se
tvoři víry, které přispívají ke shromažd"ováni vody a k jejímu stékáni působením gravitace. Použité žaluzie máji velmi
jednoduchý, teohnologioky výhodný tvar, avšak vzhledem k
tomu, že pro odváděni odseparované vody podél žaluzii nejsou
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na nich vytvořeny samostatné kanály, je možnost strhávání
odseparované vody značná a musí se pracovat s nízkými průtokovými rychlostmi a s malou výškou žaluzii. Podmínky pro dosaženi kritické strhávací rychlosti nejsou po výšce žaluzie
stejné. Zatím oo v horní části žaluzie dochází ke strháváni
vody až při vyěšíoh rychlostech ve spodní části naopak, v důsledku rozsáhlejších vodních filmů, při rychlostech nižšíoh.
Zvláště nebezpečná oblast je u paty žaluzie, kde může docházet k nežádouoímu zkratovému obtékání konce žaluzie a ke
zpětnému strhávání odseparované vody zpět do proudu páry.
Jako další vývojový krok, byl ve VUBZ Brno uveden do
provozu specielní vzduchový tunel pro výzkum separace v žaluziových seperátorech a s jeho pomocí je ověřována hodnota
kritické rychlosti ve stávajících žaluziích, sledutfe ae rovměž bezpečný způsob odváděni vody ze žaluzií do sběrného kanálu a budou hledány -.aodnějSí tvary žaluzii.
Uvedené údaje o kritické rychlosti platí pro vyrovnané
rychlostní pole na vstupu do žaluzií. Ve skutečném separátoru dochází při snižování rychlosti proudění z převáděcího
potrubí na velmi malé rychlosti před žaluziemi k nerovnoměrnému rozloženi rychlosti. Protože kritioká strhávaoí rychlost by neměla být překročena, je nutné volit střední vatupni rychlost nižší. V našem případě Siní poměr V k x / V 1 s 1,54,
Pro doaažení dostatečné rovnoměrnosti proudového pole
na vstupu úo žaluzii byla učiněna řada opatřeni a jejioh
účinek byl vyzkoušen na vzduchovém modelu v SVtfSS Běohovice.
Modelový výzkum vedl k závěru, že při vhodném uspořádáni
průtočné části mezi vstupem do SPP a vstupem do žaluzii ae
doaahuje největší nerovnoměrnosti pro jednu sekoi V /¥, s
1,18 a pro jediné místo krajní hodnota ^mmx/^1
- 1»$6,
Uvedené výsledky byly získány xia úvodním modelu SPP,
který byl dalším vývojem překonán a neodpovídá dnešnímu
uspořádáni SPP 1000. V ZES byl vykonstruován nový model odpovídající skutečnému provedení, který Je v současné době
ve výrobě a bude v r, 1990 následně ověřován v SVÚSS.
Velmi významným energetickým parametrem je tlaková'ztráta SPP 1000, Podle výpočtu činí při jmenovitých provozních
parametrech k,5 £ vstupního tlaku na rozdíl od SPP 220, kde

byla 7,5 +.

Pozornost byla rovněž věnována soustavě pro odvádění vody ze žaluzií. Odvodňovací soustava byla navržena tak, aby
odváděni vody bylo plynulé avbezpe3né. Aby se zabránilo
vzniku proudění páry v odvodňovacích kanálech ve směru proti
odtékáni vody je navrženo samostatné odváděni odloučené vody
z jednotlivých pater s ajje řečního zařízení do prostoru mezi
vnějším pláštěm a usměrnovacím plechem před vstupem do při*
hřiváku, kde Je udržován trvale nižší tlak, Z tohoto prostoru. Je odloučená voda odváděna potrubím do sběrače.
V sculadu se světovým vývojem byly zahájeny ve spolupráoi s CKT1 Leningrad studijní práce na t.zv, vysokorychlostním separáte T*, který by pracoval s xyohlostmi páry srovnatelnými a r y b
ti v převáděcím potrutí a byl by zařazen
za výstupem páry z VT dílu turbiny Jako pro dražený separator. Odseparovaním větši části vody by se dosáhlo sníženi
erozního a korozního napadení převáděcího potrubí a rovněž
sníženi jeho tlakové ztráty, čímž by »e kompenzovala přídavná tlaková ztráta předřazeného separátoru. '."<*rpšila by ae
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rovněž funkce vlastního žaluziového separátom, kt«rý by ••
odlehčil.
V rámci vývojových Měření na turbosoustrojí 1000 HIT v
elektrárně Temelín bude měřena vlhkost páry v převáděcím potrubí před separát ořem a tlaková ztráta celého SPP.
3.

Přlhřívák páry
Jedná se o povrchový výměník tepla, jehož hladké teplosměnné trubky nají tvar vlásenek. Peloha trubek, je vodorovná
a ohřívaná pára obteká vnějií povrch trubek ve směru proudění kolmém k jejich osám a to zdola nahoru. Topný* médiem je
ostrá admisní pára, která předává Cast sveno skupenského tepla ohřívanému nédiu při kondenzaci uvnitř trubek.
Z popsaného uspořádáni vyplývá hlavní problematika přifaří vaku páry, t.j. problem tiká kondenzaoe vodní páry uvnitř
dlouhé vodorovné trubky. Studiu průběhu tohoto dosud u nás
nesledovaného děje a jeho kvantita tivníau hodnocení se věnoval SVÚSS Praha. Výsledkem ukončené výzkumné činnosti jsou
v prvé řadě experimentálně ověřené výpočtové vstány pro přestup tepla na vnitřním i vnějším povrchu teplosměnnýoh trubek, doplněné vztahy pro hydraulický výpočet při konkrétní
geometrii přihřiváku páry. Je třeba zdůraznit, ževpřesnost
výpočtových vztahů pro vnější povroh trubek podminuje správné stanovení tepla odváděného z kondenzující páry.
Experimentální sledování poměrů při průtoku kondenzující páry chlazenou trubkou přineslo informace o postupných
změnáoh okamžitýoh proudovýoh forem dvoufázové směsi voda pára až k závěrečnému úseku trubky, kdy větší část světlého
průřezu je vyplněna vodní fází. Proudění v této oblasti má
pulsující charakter. Jestliže v závěrečném useku dojde ke
stagnaci proudění, pak dvoufázová směs se intensivně podohlazuje a tvoří se tak podmínky pro vznik xémů. vodních
sloupoů, vyvolaných kondenzaoí parních bublin. Takové nestabilní jevy je třeba při provozu zařízení vyloučit, nebot
mohou vyvolat porušení trubkového systému. Navržené řešení
stabilizuje soustavu odpouštěním určitého neskondcnsovaného
podílu topné páry z výstupní parní komory trubkového svazku, oož vylučuje stagnaoi proudění parovodní směsi a její
podohlaaování v závěrečných úsecích trubek. Správná f lamest
navrženého způsobu stabilizace byla experimentálně prověřena
rovněž v SVtfSS Praha. Využití neskondenzovaného podílu topné páry, nasývaného "stabilizační pára" je zajištěné v předřasenem trubkovém svazku s malým počtem vlásenek. Yezkomdemzovaný podíl "stabilizační páry" z předřazeného trubkového
svazku (ooe 3 % topné páry) se vyuiivá v regenerační soustavě parní turbíny. Zvolené uspořádání trubkového svazku s
dvoma tahy aa straně topné páry jo řešení originální a jo
chráněno Čs. autorským osvědčením.
Konce vybraných vlásenek nejvíce tepelně zatížené první řady předřazeného trubkového svazku jsou vybaveny odběry
tlaku. Jimi iso zjiiíovat případný náhlý výskyt pulsaoi
uvnitř sledovaných trubek pro diacnoatioké účely.
Pro optimální vyložení podpěrného systému příčně obtékamého trubkového svazku s vůlemi mezi trubkami a otvory v
podpěrných stěnách bylo nutno řešit problematiku vibraoí
trubek. Příslušný experimentální výskum sajišteval tiTXÚ
ŠKODA. Obeonou analysu celého problému a vypracování teorie
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provedl SVtfSS Praha,
Při volbě materiálu pro trubky přihříváku bylo třeba
věnovat nejvíce pozornosti té části teplosměnné plochy, kde
dochází k dosouSení zbytkové vlhkosti z páry a nastává přechod stavu ohřívané páry přes horní mezní křivku. Na vnějším povrchu trubek probíhá usazování zahuštěného roztoku
chloridů, které jsou v přihřívané páře vázány na vodní fázi.
Pro popsané prostředí je austenitioká Cr-Ni ooel s ohledem
na nebezpečí korozního praskání pod napětím nepoužitelná.
Byla proto vybrána uhlíková ocel legovaná chromém s označeaim 15313.
Chybějící informaot o provozních vlastnostech navrženého zařízení budou získávány v k, p. ŠKODA, Plzeň, ZES v poloprovozních podmínkách na modelu přihřiváku při parametrech
topné páry a geometrie trubek, odpovídajících skutečnému provedení. Modelový trubkový svazek je v podstatě výřezem skutečného trubkového svazku. Sestává ze šedesáti vlásenek, seřazených ve dvanácti řadáoh. Uvnitř trubek kondenzuje topná
pára při tlaku 5 MPa, odvádění tepla s tepelnými toky odpovídajícími dílu zajiěiuje vzduch proudíoí v mezitrubkovém
prostoru,
V programu měření na modelu je ověření stabilní funkce
přihřiváku při najíždění a odstavování turbíny a při simulaci vybraných mimořádných provozníoh režimů.
Pozornost je třeba věnovat také řeSení problematiky chování SPP při vytypovaných změněných provozních poměreoh s
ohledem na regulaci turbíny. Formulaci matematického modelu
dynamiky SPP a navazující studie zajiäfuje SVÚSS Praha.
Jako součást vývojových měření v elektrárně Temelín
bude kontrolováno přehřátí páry dosahované přihřívákem a teplotní pole vnějšího pláStě SPP.
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Obr. 1. Podllaý a příčný ros SPP 1OOO

Obr. 2, ProMdnloo a trajoktorio kapidak • praosl 6áatl
kanálu naši ialosiaai
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Ing. Stanislav Štěpánek, CSc., Ing. Zdeněk Hlady,
Ing. Arnošt Komárek, CSc.
Státní podnik Škoda, koncern, Plzeň, 316 00 Plzeň
JADERNA ENERGETICKÁ VÝROBNA S TLAKOVODNÍMI REAKTORY
STŘEDNÍHO VÝKONU

l.Uvod
Havárie, ke kterým došlo v USA na 2. bloku jaderné elektrárny Three Hile Island v roce 1979 a v SSSR na 4. bloku
černobylské jaderné elektrárny v roce 1986 se odrazily ve značném
zvýšeni požadavků na jadernou bezpečnost provozovaných, budovaných a projektovaných jaderných energetických výroben. To se
promítlo i do rozhodnuti SSSR výrazně modernizovat budoucí bloky
s reaktory VVER, které jsou základem jaderné energetiky zemí
RVHP.
2.Vvchozi podmínky
Jaderná energetika v ČSSR je založena na výstavbě jaderných
elektráren <JE) s tlakovodnimi reaktory typu VVER.
Za období více než 20 let se prohloubila úspěšná spolupráce
SSSR a ČSSR a byly získány cenné poznatky především z výroby
rozhodujících komponent JE a výstavby JE.
Ve světě je dnes k dispozici velké množství zkušeností z
výstavby a provozováni JE s tlakovodnimi reaktory. Veškeré úsilí
je zaměřeno na zvyšováni bezpečnosti JE, dokonalejší využívání
paliva, na zjednodušeni konstrukčních řešení a na výrazné snížení
celkových pořizovacích a provozních nákladu. Cílem jsou bezpečné,
levné a jednoduché JE.
V ČSSR a v zemích RVHP jsme zaostali za uvedeným vývojem. I
za předpokladu stejné úrovně bezpečnosti jsou některé parametr-"
<zastavěná plocha, spotřeba materiálu, potřeba pracovních hodin
při výstavbě) našich JE trojnásobně a více horší než je celosvětový vývoj /I/.
Na 43. zasedáni RVHP byla uložena realizace velkého cílového
projektu (VCP) "Jaderná elektrárna nového pokolení s raktory typu
VVER 1000". Projekt má být zpracován pro konkrétní vybrané staveniště s využitím výsledků KP VTP 3. PS, ře&mí jednotlivých
zemí budou vybrána konkursním řízením /2/.
Dosavadní xk 4enostl s KP VTP 3. PS nedávají naději na
rychlou realizaci
s parametry odpovídtjícími současnému celosvětovému vývoji a na výraznejší uplatněni 3a. návrhu.
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V SSSR existují velké kapacity (nejméně 12 kompletu ročné,
' tt-ré v současné době dosáhly asi 50 X využiti) na výrobu zařízeni JE, které nejcou omezeny přepravou těchto zařízeni jen po
železnici nebo silnici. Výroba zařízení JE v ČSSR je limitována
dnešními rozměry VVER 1000 a po uvedení výrobních kapacit v SSSR
na plné využití bude těžko výrobě v SSSR ekonomicky konkurovat.
Přesto, že další vývoj jaderné energetiky ve světě je v
současné době obtížné odhadnout, dá se předpokládat, že budou
-ožadovány
JE • tlakovodnimi reaktory nejen velkého ale i
ntředniho výkonového stupně. Havíc zvětšené nároky na zásobováni
-'. eplem a nutnost kryti změn spotřeby v elektrizačních sítích a
eJ.kým podílem výroby elektřiny z jaderných zdroju, vytváří
ředpoklady pro uplatněni bloků s reaktory středních výkonů,
všechny velké firmy vyrábějící zařízeni pro jadernou energetiku
se již v minulosti neorientovaly jen na jeden výkonový stupeň,
ale pro zvýšeni odbytových možnosti vytvořily na základě systematického vývoje a důsledné standardizace výkonovou řadu jaderných bloku v rozmezí výkonů zhruba od 600 Mtfs do 1300 HWe /3,
4. 5,/. Mohou tedy velmi rychle reagovat nm senici se situaci na
vrhu včetně případného exportu do rozvojových zemi. U výrobců
vemí RVHP taková možnost vlivem neexistence moderního bloku
středního výkonu není.
V diskusi na 2. zasedání druhé stálé kosise EAE ve Varné v
říjnu 1988 vystoupily některé země RVHP s požadavkem, aby byla
"olba jednotkového výkonu reaktoru ve velkém cílovém programu
optimalizována. Podle jejich názoru by to měl být výkon pod 1000
MWe.
Koncern Škoda v roce 1987 zaslal do SSSR studii "Jaderná energetická výrobna s tlakovodnim reaktorem středního výkonu" /6/.
V polovině roku 1988 jsme obdrželi odpověď v tom smyslu, že nyni
se nemůže pracovat současně na "Projektu 92" a energobloku
středního výkonu. Priorita se dává "Projektu 92". Dále se však
upozorňuje, abychom připravili požadavky na projekt energobloku s
VVER středního výkonu jehož rozpracování plánuji na dalši léta.
Rovněž ministr jaderné energetiky SSSR potvrzuje nezbytnost vývoje nového projektu energobloku o výkonu 900 HWe na technické
úrovni "Projektu 88" /7/.
V roce 1988 doilo k uzavřeni kontraktu mezi SSSR a firmou
Siemens
A.6. na prověření bezpečnosti jaderné elektrárny s
reaktory VVER 1000, přičemž SSSR předá pro daný výpočet všechny
nezbytné
údaje
o
těchto reaktorech. Tento první kontrakt
potvrzuje ochotu SSSR spolupracovat v jaderné technice s HSR bez
zvláštních omezeni /8/. Dále se jedná o možnosti založeni společných podniků SSSR a HSR např. na výrobu a dodávky servisních
zařízení pro jaderné elektrárny.
V roce 1988 došlo k podepsání rámcové dohody v oblastech elektrárenské techniky a s ní spojenými servisními a zabezpečova-

224

čími technikami mezi koncernem Škoda a Siemens A.G., ve které
jsou zahrnuty též komponenty pro jaderné elektrárny.
3.Návrh řešeni
Uvedené výchozí podmínky vedou k návrhu na vytvořeni společného sdruženi organizací SSSR s. p. Škoda a Siemens A. 6. na
zpracováni projektu JEV s tlakovodnim reaktorem středního výkonu.
Projekt by byl zpracován pro konkrétní vybrané staveniště v ČSSR,
zařízení JEV by bylo maximálne unifikováno se zařízeni* "Projektu
92", s palivem sovétského typu a s využitím projektových zkušeností a špičkových zařizrni Siemens A. G. Realizace tohoto návrhu
by nejrychlejším způsobem vytvořila (kromě zabezpečení energetického zdroje v dané oblasti > t
- referenční JEV středního výkonu pro nabídky státům, které se
chtěji orientovat na palivo z SSSR,
- referenční JEV pro kombinovanou výrobu elektrické energie a
tepla jako náhradu za výtopny,
- podmínky pro podnikáni ča. státních podniků v oblasti jaderné
energetiky aniž by konkurovaly podnikům v SSSR (menší výkon)
a na západě (sovětské palivo),
- podmínky pro vyrovnáni technické úrovně energobloků s tlakovodními reaktory.
Výhody mezinárodni
NSR jsou následující:

spolupráce se sovětskými organizacemi a

- spolupráce s SSSR zajlituje úzkou návaznost projektu JEV středního výkonu na Projekt 88 a Projekt 92 a zároveň nutný rozsah
standardizace zařízeni jaderných bloků různého výkonového
stupně,
- spolupráce s firmou Siemens umožňuje urychleně realizovat technické principy zajištěni jaderné bezpečnosti a technicko-ekonomickou úroveň jaderné energetiky, které jsou obvyklé v západoevropských zemích, což zvýši potenciální exportní možnosti fis.
jaderných zařízeni do třetích zemi.
4.Požadavky na provozní vlastnosti JEV
4.1 JEV je určena pro kombinovanou výrobu elektrické energie
podle požadavků elektrizační soustavy (manévrovací schopnost bloku a jeho zařízeni obdobná jako je vyžadována v NSR
nebo ve Francii) a tepelné energie pro systémy centralizovaného zásobováni teplem v rozsahu do 400 až 500 MWt (odběr
topné páry z neregulovaného odběru turbiny).
4.2 Jaderná energetická výrobna je koncipována jako dvoubloková
(nutnost zálohování pro zásobování teplem). Každý blok má
jednu turbinu a -den reaktor. Jeho výkor při provozu bez
odběru topné páry je 500 mí 600 HWe.

4. 3 J» uplatněna maximálně možná účelná standardizace zařízení
• moderními bloky projektovanými v rámci Projektu 88 a Projektu 92.
4.4 Životnost bloku (doba od uvedení do provozu do likvidace
bloku) se předpokládá minimálně 5O let.
4.5 Jaderné palivo bude dodáváno z SSSR a kromě splnění požadavku
plynoucích ze zvýiené manévrovací schopnosti bloku jsou požadovány 1 následující provozní podmínkyÍ
- střední vyhoření paliva minimálně 40 000 MWd/t (při tříleté
palivové kampani),
- použití gadolinia jako vyhořívacího absorbéru.
Protož* se předpokládá sovětské palivo, je vhodné zachovat i šesterečné uspořádání mříže aktivní zóny.
4.6 Předpokládá se použití svislých parních generátorů s Mírným
přehřevem páry, což umožní zmenšit průměr ochranné obálky
a zvýšit tepelnou účinnost bloku.
4.7 Úroveň jaderné bezpečnosti musí odpovídat současným definicím
hlavních kvantitativních bezpečnostních cílu aplikovaných
v průmyslově vyspělých kapitalistických zemích (např.americká
definice obsažená v HUREG-1190) a neměla by být horší než je
v projektu 92. Tato úroveň pak bude ověřena pravděpodobnostním hodnocením rizika. Technické zajištění jaderné bezpečnosti
by mělo být takové, aby pravděpodobnost velkého poškození aktivní zóny.(vedlejší kvantitativní bezpečnostní cil) byla v
rozmezí 10* až 10 rr , oož je hodnota doporučená HAAE /9/.
4.8 Rozsah, efektivnost a spolehlivost technických opatření pro
zajištění jaderné bezpečnosti musí být takové, aby byly
splněny kvantitativní bezpečnostní cíle. Jako nezbytné se požaduje t
- zařízení musí být provozuschopné v podmínkách seismiokého
působení minimálně 8 balu podle stupnice MSK-64 (maximální
výpočtové zemětřesení),
- instalace dvojité plnotlaké ochranné obálky se systémy
ochrany před nadměrným vnitřním tlakem (systém včasného
spalovaní vodíku, systém odvodu parovzdušní směsi z ochranné obálky přes filtry do okolní atmosféry),
- instalace systému pasivního odvodu zbytkového tepla z primárního okruhu při úplné ztrátě elektrického napájení (chlazení vodního obsahu parních generátoru přirozenou cirkulací
přes vzduchem chlazené tepelné výměníky),
- Instalace moderního ASŘTP bloku včetně použití efektivního
systému vnitroreaktorovýoh měření, diagnostiky stavu zařízení bloku a systému podpory operátora při výskytu abnormalprovozních stavu a havárií.
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- radiační zátěž provozního personálu jaderné energetické výrobny musí být aenši než 1 manSV/rok.
4.9 Koncepce jaderné energetické výrobny, organizace zpracování
projektu, výstavby i vlastního provozu musí být takové, aby
zajišťovaly dosažení maximální ekonomie. Zejména je nutné
dosáhnout aby i
- měrné spotřeby hmot, materiálů a energie (zastavěná plocha,
spotřeba betonu, spotřeba betonářské výztuže, spotřeba
konstrukční oceli, spotřeba kabelů, atp.) byly obdobné
jeko na jaderných blocích v průmyslově vyspělých kapitalistických zemích,
- doba výstavby bloku byla maximálně 5 let,
- krok mezi budovanými bloky byl maximálně 1 rok,
- maximální počet kvalifikovaných výstavbových pracovníků
byl ve špičce menši než 6000,
- měrný počet provozních pracovníků byl menši než 0,3 pracovníků/HW a pracovníků údržby O,1 pracovniků/HW.
Spuštěni 1. bloku by mělo být do konce roku 1999 a spuštěni
2. bloku maximálně do poloviny roku 2OO1.
Výše uvedené představy se předpokládají upřesnit na jednáních se zástupci sovětských organizaci a organizací NSR.
S. Závérv
5.1 Jaderná energetika zůstane i v budoucnosti jedním ze základních zdrojů zajišťováni energetických potřeb ČSSR, a to jak
v oblasti zajišťováni elektrické, tak i tepelné energie. Je
však nezbytné, aby jaderné energetické výrobny budované v ČSSR
dosáhly takové bezpečnostní a ekonomické charakteristiky, které jsou požadovány v průmyslově vyspělých zemích.
5.2 Jaderné energetické výrobny středního výkonu se mohou efektivně uplatnit v ČSSR jako alternativa k předpokládanému budování jaderných výtopen a zároveň představuji značný exportní
potenciál do zemi RVHP a do třetích, zejména rozvojových zemí.
5.3 Jednou z efektivních cest rychlého zavedení pokročilých technických řešeni, zajištujících podstatné zvýšeni bezpečnosti i
provozní ekonomie jaderných energetických výroben, je úzká
třístranná spolupráce SSSR, ČSSR a HSR.
5.4 Vybudování demonstrační JEV středního výkonu ve vhodné lokalitě v *-SSR s terminem uvedení do provozu kolem roku 2000 je
nezbyti.-iu podmínkou pro zvýšeni úrovně čs. jaderné energetiky
a zároveň pro vytvořeni nutných referenci pro export ôs. energetického zařízeni.
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/5/ C. A. Goetzmanns "Commercial nuclear pover plant technology in the Federal republik of Germanyt Experience and
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/7/ N. F. Lukonin:"Naučno-techniôeskij progress v atomnoj
energetike SSSR i perspektívy jej razvitija", Teplotechnika č. 12/88.
/S/ Nadějné vyhlídky vztahů SSSR a NSR po návitěvě H. Kohla
v SSSR, Der Spiegel č. 44/88.
/9/ Basic Safety Principles for Nuclear Pover Plants, International Nuclear Advisory Group, Safety Series No. 75
INSAG-3, IAEA, Vienna 1988.
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Ing. Stanislav Štěpánek, CSc., Ing. Jaromír Vopřada
Ing. Josef Královec
k. p. Škoda, závod Energetické strojirenati, Plzeň
BEZPEČNOST TLAKOVÝCH NÁDOB JADERNÝCH REAKTORŮ
V současné době se jaderná energetika dostala do situace, kdy jsou vyhroceny dvě zasadni otázky s ní související:
- zajištěni bezpečného provozu jaderných elektráren (JE),
- zajištěni ekonomické efektivnosti jaderné energetiky.
Uvedené otázky jsou navzájem závislé. Nevhodné řešeni
jedné nebo obou otázek muže významně ohrozit další rozvoj
jaderné energetiky. Situace je dále komplikována skutečností,
ze je málo zkušenosti z provozu bloku VVER z konce jejich
plánované doby provozu (v rámci typu V 230, V 213 a V 320 je
ještě mnoho technických rozdílu). Při dnešních dlouhých dobách vývoje, projektováni a výstavby jaderných elektráren
bychom obě otázky měli řešit již dnes pro léta 2030 až 2050
(jedna z možnosti zvýšení ekonomické efektivnosti JE je
prodlouženi bezpečné životnosti zařízení JE z 30 až 40 let na
5O až 60 let provozu). Protože tlakové nádoby jaderných
reaktorů (TNR) jsou jednou z nejdůležitějších barier JE proti
úniku radioaktivních látek do okolí a přitom jsou jedinou
komponentou na JE, v která je nevyměnitelná,• je otázka zajištění jejich bezpečného provozu zvláště důležitá.
Je
nutné
poznamenat, že neexistují vědecké nebo
technické principy, na které by se bylo možno odvolávat, aby
•• zaručila bezpečnost velkých tlakových •nádob. Je možné
•tanovit pouze velmi nízkou pravděpodobnost poškození tlakové
nádoby při maximální pozornosti věnované mnohým faktorům,
které mají vliv na nádobu od jejího zrodu do doby, kdy je
vyřazována z provozu. K těmto faktorům patři konstrukce, materiály, výroba, zkoušky, kontrola, organizace a provoz /I/.
Proto 1e k hodnoceni celistvosti tlakových nádob tlakovodnlch
reaktoru zapotřebí kombinace vědeckých a technických rozboru,
metalurgických a iženýrských dobrozdání a praktických zkušenosti /2/.
Nejefektivnějším nástrojem pro zvýšení bezporuchovosti
provozu tlakových nádob je analýza zkušenosti z provozu,
zvláště případu porušeni analogických výrobku. Taková analýza, která vychází z existujících znalostí zákonitosti mechanismu porušeni materiálu, poskytuje jednak možnost vytvořit
si úplnější představu o faktorech určujících pevnost a životnost
konstrukce
a
také dovoluje upřesnit stávající
představy o procesu porušování čáetí konstrukcí.
b.'l proveden průzkum /3/ v rozsahu více než 3x10"
provozních let tlakových nádob, asi 20 000 tlakových nádob, u
kterých došlo celkem k 229 poruchám. Z toho v 216 případech,
tj. 94 X, se ?dnalo o trhliny, z čehož: 29 X zapříčinily vady, které v a. »riálu byly ještě přad uvedením nádoby do
provozu. Většina těchto poruch byla zj.letěna Dři provozních
prohlídkách nebo při zkoušce těsnosti, konkrétně 38 X bylo
zjištěno vizuální prohlídkou, 33 X zkouškami netěsnosti, 21 X
nedestruktivními defektoskopickými metodami, 2 X hydraulickými
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zkouškami a k ' vedlo ke eki-ť-'r-ný-n poruchsn za provozu. Přitom 77 X věecl poruch se projevilo v první polovin* projektované doby živo.a a ů2 Z vaecti poruch mělo původ ve avarech. Z uvedených údajů dospěli autoři /3/ k četnosti potenciálních porur.h asi 7 x 10" • a k četnosti skutečných
poruch aai 4 x 10~a na nádobu a rok.
Podobný průzkum a přímé stanovení pravděpodobnosti poruchy u nádob jaderných reaktorů zatím není možný, protože
skupina těchto nádob je příliš malá. Dosažení součinu 10 000
provozních let reaktorových tlakových nádob se neočekává
dříve než na přelomu století a přitom ani tato hodnota ještě
nebude dostatečná pro přímé stanovení pravděpodobnosti poruchy /2/. Byl proveden /A/ kvantitativní výpočet pravděpodobnosti havárie tlakové nádoby Jdaderného reaktoru vyrobené
podle předpisu /S/ (bez uvažování periodických ultrazvukových
provozních
kontrol)
a
pohybuje se v rozmezí 10"• až
10"•nádobu a rok na základě frekvence výskytu velkého úniku
chladivá a prasknutí parovodu ve výši 10~ * za rok. I když
tyto výpočty hodnot pravděpodobnosti jsou závislé na mnoha
neurčitých faktorech (především rozptylu lomové houževnatosti, spolehlivosti defektoskopických a ostatních kontrol,
atd.), ukázaly na důležitost informací o rychlostech růstu
trhlin v různých místech nádoby, o přesném stanovení kritických velikostí trhlin, o významu hydraulických zkoušek a
předprovozních kontrol.
Stejná metodika výpočtů hodnoty pravděpodobnosti byla
použita
pro
konvenční
tlakové nádoby a výsledky byly
přibližně v souladu s údaji /3/. Dvouřadový rozdíl v hodnotách pravděpodobnosti poruch u nejaderných a jaderných nádob
je úměrný rozdílu v jakosti těchto nádob. Výpočty rovněž ukázaly na proměnnost pravděpodobnosti perušeňí nádoby v závislosti na jejím stáří. Na počátku provozu existuje období,
v němž je pravděpodobnost porušení velmi malá, avšak po
určité době, jejíž délka je především ovlivněna přetlakovou
hydraulickou zkouškou, pravděpodobnost porušeni raste rychle
a dosahuje pomalu rostoucí plato. Význam periodických tlakových hydraulických zkoušek je však přehodnocován.
Vývoj tlakových nádob tlakovodnich reaktorů bude zřejmě
navazovat na stávající tendenci vývoje, tj.
- zajistit maximální provozní bezpečnost tlakových nádob nebo
jinak vyjádřeno, dosáhnout takového stavu tlakových nádob
reaktoru, při kterém by během reálného provozu byla vyloučena možnost porušení jejich integrity /6/,
- zajistit v ocelových tlakových nádobách požadované vyšší
jednotkové výkony tlakovodnich reaktorů /?/.
Zajištění maximální provozní bezpečnosti tlakových nádob
znamená
soustavně věnovat pozornost komplexnímu zlepšeni
všech faktoru ovlivňujících možnost poškozeni tlakových nádob,
tj. konstrukci, analýze napěti, materiálu, výrobě,
zkouškám, kontrolám, analýze porušováni integrity msteiálu a
provozu. V konstrukčním vyjádření to v současné době znamenat
- zvyšování jakosti použitých materiálů,
- zmenšení počtu svarových spoju až asi na 20 X proti dřívějším provedeni,
- zlepšeni technologičnostl výroby a především k přístupnosti
provádění svarových spojů i k jejich kontrole při výrobě,
- zavedeni-spolehlivých periodických a kontinuálních kontrol
celistvosti materiálu a svarových spojů TNR,
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- sníženi fluence na stěnu TNR,
- optimální konstrukční řešení tvaru tlakové nádoby, zejména
míst s vysokou koncentrací napětí.
Zajistit v ocelových tlakových nádobách větší jednotkové
výkony tlakovodnich reaktorů je možné v principu dvěma způsoby nebo jejich kombinaci. Jsou tot
- změny fyzikálních a termohydraullckých parametrů aktivní
zóny při zachováni vnějších rozměru aktivní zóny a tedy i
rozměru tlakové nádoby,
- změna objemu a především průměru aktivní zóny a tedy i
průměru tlakové nádoby.
Nejdůležitější současná
výrobní zařízeni s. p. Škoda
(lis, pece, svařovací stanoviště, zkušební jámy, obráběcí
stroje) dovolují vyrobit kované prstence a sekce tlakové nádoby o průměru až 6 m. Sekce tlakové nádoby jsou omezeny
hmotnosti 400 t. Obtížně řešitelný problém je však doprava
tělesa tlakové nádoby reaktoru z výrobního závodu na staveniště jaderné elektrárny. Rozměry a hmotnost -tělesa tlakové
nádoby VVER 1000 jsou pro tuto dopravu limitující. Řešeni
tohoto problému by bylo možné změnou tradičního přístupu v
projektováni jaderných elektráren s reaktory VVER a tím i ve
výrobě tlakových nádob těchto reaktoru, tj. dopravit těleso
tlakové nádoby na staveniště jaderné elektrárny v sekcích a
tam použít montážní svar s následujícím tepelným zpracováním.
Jak již bylo uvedeno, je zatím tlaková nádoba limitujícím
prvkem pro stanoveni doby provozu jaderné elektrárny. U
jednotkových výkonů reaktorů větších než 1000 HWe by bylo ekonomicky výhodné prodloužit dobu provozu tlakových nádob
poškozených neutronovým zářením metodou regeneračního žíháni.
Je možně tedy předpokládat, že v budoucnu mohou být jaderné
elektrárny a jejich montáž projektovány tak, aby bylo umožněno na jaderné elektrárně kvalitní provedeni montážních
svaru tlakové nádoby s následným tepelným zpracováním a podobným zařízením po určité době provozu reaktoru by mohlo být
též provedeno regenerační žíháni tlakové nádoby.
Vývojové tendence tlakových nádob jaderných reaktorů
jsou úzce spjaty s jakosti tlakových nádob, s poznáním jejich
okamžitého stavu a s poznáním mechanismu jejich porušování.
V ÚSP RVT v dílčím úkolu "Reaktor* a v dalších hospodářských úkolech s. p. Skoda byla výše uvedeným otázkám věnována maximální pozornost.
Požadované základní materiálové vlastnosti pevnostní,
fyzikální, funkční i technologické mohou být zabezpečeny jen
optimálním chemickým složením materiálu, metalurgickým procesem výroby materiálu a technologii výroby TNR. Vzhledem k
velké závažnosti zajištění vysoké bezpečnosti provozu TNR a
složitosti zajištění materiálových vlastnosti předepisuje set
- používat jen takové materiály, které se na základě dlouhodobých provozních a výrobních zkušenosti osvědčily pro daný
typ rcvktoru,
- nově uvažované materiály (nebo nové metalurgické a technologické postupy výroby materiálu) se dovoluji jen po přísné
a test a d .

Z porovnání základního chemického slo»3ní ocelí použi
váných pro TNR typu PUR a W E R je zř&jmé. že oceli pro W E K
se výrazně lisí vyšším obsahem chrómu a vanadu a nižším
obsahem manganu. Požadavky na přípustný obsah božně sledovaných nečistot
(P,S) v oblasti tlakové nádoby mimo aktivní
zónu Jsou u všech ocelí prakticky shodná. Požadavky na přípustný obsah nečistot u polotovaru pro nádobu v oblasti
aktivní zóny se na celém světě výrazně zpřísnily v souladu s
rozvojem poznání příčin radiačního zkřehnutí materiálu. Přípustné obsahy médi, fosforu a síry se 2a poslední období
snížily asi na 1/3. Dovolené maximální obsahy nečistot Jsou v
oceli pro W E R 1000, tj. lSChSNMFflfi nižší a podrobněji specifikované než v současné světové praxi. Požadované mechanické (pevnostní) vlastnosti Jsou pro ocel 15Ch£NMFA(A) vyšší
než u ocelí pro reaktory PWR.'Materiálové a technologické otázky tlakových nádob reaktoru W E R 1000 a W E R 440 Jsou
podrobně popsány ve sbornících z konference z prosince 1988 v
Srní /&/ a v Mariánských Lázních /S/. Zvláštní pozornost
byla věnována především vlastnostem ocelí, metalurgické kvalitě
používaných
ocelí,
metalografické Jakosti povrchu
prstencu pro tlakové nádoby, svařování a navarování.
Porovnáváme-li TNR typu W E R s typem PWR je patrný
rozdíl vyplývající z požadavku přepravítelnosti nádob W E R po
železnici. TNR W E R mají proto dvě řady hrdlových prstencu
(horní pro výstup chladivá a spodní pro vstup chladivá) a
tloušťka vodní mezery v radiálním směru mezi aktivní zónou a
vnitřní stěnou tlakové nádoby ("water gap") je poměrně malá.
Pod aktivní zónou nejsou umístěny žádné otvory v TNR a hrdla
jsou vytvarována z hrdlových prstenců (u W E R 440 mechanickým
opracováním, u W E R 1000 kovářským způsobem). U TNR VVER 1000
vlivem speciální technologie výroby hrdlových prstenců nejsou
použity "hrdlové nástavce" ("safe end").
Protože životnost TNR je významně ovlivněna stupněm jejich radiačního poškození, je velká pozornost věnována též
přesnému stanovení fluencí neutronů na stěnu tlakové nádoby a
na svědečné vzorky umístěné v reaktoru. Problém, j e ř,ešen výpočtově a experimentálně na modelech na LR-0 v UJV Rež i měřením na TNR provozovaných JE.
Na obr. 1 je uveden předpokládaný teoretický průběh
poškození <TK») tlakových nádob (svarového spoje v oblasti
aktivní zóny) reaktorů W E R 440 a W E R 1000 podle údajů /10/,
/li/.
Je zřejmé, že i když jsou TNR konstruovány, vyráběny a
provozovány podle příslušné normativně technické dokumentace,
která
je zpracována na vysoké úrovni dnešních vědeckotechnických znalostí z daného oboru, nelze vyloučit možné
individuální rozdíly v životnosti TNR, které mohou být způsobeny výrobou a provozem. Proto je v USP RVT v dílčím úkolu
"Reaktor"
věnována
též velká pozornost technické
diagnostice stavu materiálu a svarových spoju TNR. Je nutné
zdůraznit, že TNR vyráběné v s. p. Skoda a provozované v CSSR
jsou periodicky kontrolovány metodou UZ a dalšími možnými
povrchovými metodami z vnějšího i vnitřního povrchu. Na
základě zkušeností z téměř dvou desítek periodických kontrol
TNR a jejich vyhodnocování byl zpracován následující systém
těchto kontrol. Defektoskopické kontroly musí být zatím prováděny z obou povrchu TNR s maximální citlivostí přístrojů,
aby byl dostatek informací o charakteru všech necelistyostí
(jejich rozložení v nádobě, vzhledem k ose svaru, způsobu
svařování nebo navařování, způsobu výroby prstencu, apod.) a
jejich zobrazení. Všechny indikované necelistvosti jsou evidovány. Necelistvosti, které vyhovují výrobním kriteriím,
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jsou přímo defektoskopickýml pracovníky klasifikovány jako
vyhovující • ostatní necelistvosti jsou předány k posouzeni
odborníkům výrobního závodu. Individuální posuzování necelistvosti je providtno • přihlédnutím:
- na rozložení identických indikaci na nádobě,
- na stav napjatosti za provozu v místě necelistvosti,
- k rozboru vlastností materiálu a výroby v oblasti necelistvost).,
- k výpočtu rychlosti šíření v dalším provozu nejnepříznivěji
orientované trhliny nahrazující v daném místě necelistvost,
- k výpočtu koeficientu bezpečnosti trhliny nahrazující necelistvost proti kritické velikosti trhliny,
- na stav a vlastnosti materiálu po eventuální opravě neeelistvosti.
Pro TNR VVER 1000 je v dílčím úkolu "Reaktor" vyvíjen
systém SKIN pro periodické kontroly ultrazvukem, vířivými
proudy • vizuálně z vnitřního povrchu. Současně je vyvíjen
systém SAENV pro sledováni metodou akustické emise vzniku a
šířeni trhlin v TNR při periodických pevnostních zkouškách a
později 1 kontinuálne za provozu. Předpokládáme, že využiti
obou systému povede k dalšímu významnému sníženi pravděpodobnosti havárie TNR.
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ÔEDNOROZPRNÍ^NODÁLNÍ MODEL PRO ŘÍZENÍ ROZlOŽEMx
V AKTÍVMI SOME WER 1000

Anotace
Je popsán vyvinutý jednorozměrný model dynamiky axiálního rozložení neutronového výkonu v zóně VVER 1000 v nedální m přiblížení. Model je určen pro rozbor řízení prostórovéio rozložení výkonu* Jsou stručně popsány výsledky testovacích výpočtů modelu pro počátek první vsazky ukazující značnou zenonovou nestabilitu*
1. tívod
Výstavba JE s bloky W E R 1000 MW přináší v oblasti řízení výkonu reaktoru nový problém - problém řízení prostorového rozložení výkonu, který se u bloku s W E R 440 MW nevyskytoval* 0 změnách a zákonitostech rozložení výkonu v AZ
VVER 1000 při rušných poruchách a způsobu jeho řízení nejsou
u nás k disposici témgř žádné informace* Pro řešení těchto
otázek byl v EGU v loňském roce vyvinut matematický model
dynamiky prostorového rozložení výkonu v jednodimenzionálním
přiblížena, (ve směru axiální osy AZ) inženýrského typu. byl
vypracován a odladěn výpočetní program, realizující matematický model na číslicovém počítači ODRA 1305 v jazyku "autokod MOST" a byly provedeny základní testovací výpočty*
0 těchto pracech podáváme v tomto referátu stručnou informaci.
2. Charakteristiky a stručný P O P Í B nodálního modelu
Ze studia zahraničních pramenů /1, 2/ i z vlastních
zkušeností, získaných při modelování prostorového rozložení
výkonu v AŽ W E R 440 bylo zřejmé, že vypracování komplexního
nodálního modelu AZ a příslušných výpočetních programů představuje rozsáhlou práci a vyžaduje adekvátní prostředky výpočetní techniky* Přijatá zjednodušení by však neměla podstatně ovlivnit jeho hlavní účel - vytvořit nástroj pro analysu a syntézu regulačních problémů prostorového rozložení
výkonu* vývojové práce byly proto vedeny snahou o dosažení
následujících základních vlastností modelus
- Model musí poskytovat odezvy prostorového rozložení a celkového neutronového výkonu a teplot v AZ ve střednědobé
dynamice při změnách vstupní teploty a průtoku chladivá *
zejména změnách reaktivity, vyvolaných zasouváním regulačních kazet a změnami koncentrace kyseliny boritéx
- Dále musí poskytovat informace o veličinách využívaných
v algoritmech řízení reaktoru, tj* o celkovém výkonu reaktoru, 'střední teplotě chladivá, axiálním offsetu, koefioientech nerovnoměrnosti ap.
- Dimenzi modelu je třeba udržet v pokud možno omezeném rozsahu. Proto prostorové rozdělení AZ je uvažováno pouze ve
směru axiální osy Z, a to na obecně zadaný počet nodů 1.
Rovnice krátkodobé kinetiky štěpné reakce, přenosu hmoty
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a tepla jsou it\ ažovány v kvasistacionámí:.: tvaru, to zua.~
mená, že časové derivace jsou. goioženy rovny nule a uvažují se jen pravé strany. Střednědobá dynamika je v modelu
reprezentována oasovými rovnicemi rozpadu jodu a xenónu a
zbytkového výkonu. Otrava samariem není prozatím uvažována, aby nedocházelo k rušivé interferenci jevů vyvolané
xenonem. Změny reaktivity, spadající do dlouhodobé dynamiky AZ, jako např. efekty vyhoření paliva a zastruskováníp
jaou v modelu reprezentovány pgčátečními podmínkami
- Model je navržen tak, aby doplňoval model EGU krátkodobé
dynamiky bloku W E R 1000, a to v tom smyslu, aby posoudil,
zda odezvy reaktivity bodové kinetiky v normálních a abnormálních stavech nevyvolají nepřípustné deformace rozložení výkonu v AZ v střednědobé dynamice.
Základní rovnicí nodálního modelu je kvazistacionámí
rovnice neutronového výkonu qk v k-tém nodu
4k k (t)q n k (t) + l a ^ í t ) = 0

k - 1,2,...1

(i;

ni— i

A

odvozená z rovnic neutronové kinetiky v nodální aproxinie.e i
/3, 4/ ev a z e n
a
km t)
^ í koeficient mezi k-tým a m-tým nodem a je ur~
cen geometrickými rozměry nodů a fyzikálními vlastnostmi množivého prostředí
1
je počet nodů; číslují se ode dna AZ
Vlivy změn tegloty chladivá, paliva, xenónové otravys
polohy řídicích tyčí, koncentrace kyseliny borité* a vyhorení
v k-tem nodu od počátečního stavu na odchylku efektivního
multiplikačního ~oeficientu,4kk jsou respektovány aditjtomíni
modelem ve tvaru:
Akk (t )«4k k 0 +Ak c k (t )+4k u k (t )+4k X k (t )+Ak ek (t )+&% (t )+4k y k ( t )
. . . (2)
4k k
je odchylka efektivního multiplikačního koeficientu
k fk od jedné v počátečním stavu
Odchylky Zk c k (t), Zlk^Ct) vyvolané odchylkami střední
teploty chladivá 4 t c k a paliva 4t u k od počátečního stavu
jsou modelovány multiplikacním vztahem pomocí teplotních
koeficientů reaktivity K t c a K t u
k

ok

(t)

k

u k ( t ) -k efk K tu[ t uk ( t ) * *uto)

- WWW^cko]

k

K

Ä

- efk tc ck

(t)

(4)

Celkový tepelný výkon v k-tém nodu Qcjr(t) je určen souč
tem neutronového výkonu o^C*) a zbytkovéno výkonu q 8 k ít)
Závislosti výstupní teploty chladivá t voCt), střední
teploty chladivá t c k (t) a střední teploty paliva t^ít)
v k-tém nodu na vstupní teplotě chladivá t^-jít), na celko
vém vývinu tepla q C k ( O v k-tém nodu a na průtoku chladivé,
aktivní zónou g(t; byly modelovány kvazistacionárními
vztahy:
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(5)
jsou konstanty dané geometrickým uspořádáním
palivového kanálu a teplotechnickými parametry
Odchylka flk™ vyvolaná změnou otravy xenonem By^Ct)
v k-tém nodu od "počáteční otravy je simulována vztahem
- -kefkfk(Pa(t)-PIk0)
(6)
Otrava xenonem P-yvCt) je definována poměrem makroskopických účinných průřezů pro absorpci neutronů v xenónu a
P

=

_

*-u
Rovnice (7) ňe doplněna známými rovnicemi rozpadu jodu
Ijj(t) a xenónu Xj-Tt). které závisí na velikosti hustoty neutronového tokui, (t). Mezi hustotou neutronového toku $ k (t)
a neutronovým výkonem v k-tém nodu q_i_(t) se předpokládá
lineární vztah.
"*
Odchylky ^k f i k (t) a ^ k B ( t ) jsou určeny polohou externích
regulačních klasfřů a koncentrací kyseliny borité a představují vnější akční veličiny pro regulaci celkového výkonu kZ
a rozložení výkonu*
^k k představuje odchylku efektivního multiplikačního
koeficientu od vyhoření a zastruskování*
Model je podrobne'popsán v /5/. Zajištění kritičnosti
reaktoru v každém výpočtovém kroku je dáno podmínkou, že determinant soustavy homogenních lineárních rovnic (1) musí
být roven nule* Prvky determinantu jsou ovšem funkcí nodálních neutronových výkonů q ^ a vnějších poruch*
Ukazatele rozložení výkonut
1) Axiální offset AO jako rozdíl výkonu horní poloviny AZ
minus výkon dolní poloviny AZ k celkovému výkonu AZ* Dává přímou informaci o velikosti druhé harmonická výkonu*
2) Pomerné výkony v nodech c_j. vztažené k celkovému výkonu
AZ*
3) Koeficient axiální nerovnoměrnosti K . definovaný jako
maximální nodální výkon vztažení k průměrnému výkonu AZ.
3* Strategie řízení výkonu reaktoru W B R 1OOO
Ha řízení výkonu reaktoru jsou kladeny v podstatě dva
požadavkyt
1* Celkový tepelný výkon AZ musí v každém okamžiku provozu
být roven nebo nižší než výkon dovolený* Při provozu de
etikovy výkon AZ akční veličinou pro udržování vybrané
technologické veličiny - tlaku páry ntbo střední teploty
teplonositele* Tento požadavek je realizován automatickým
regulátorem výkonu reaktoru ARM a dalšími automatickými
zařízeními* Algoritmy těchto zařízení jsou dobře popsány
pro bloky W E R 440 a předpokládá se. žt pro W B R 1000 budou analogická*
2* Rozložení výkonu v AZ se musí nacházet v množině přípustných rozdělení* Daný celkový výkon reaktoru lzt realizovat nekonečným množstvím prostorových rozložení, alt pou-
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fee některá z r^:..\ ,ÍĽO'... př.íí,u.\mi<L Podle informácii,
v
z provozovaných r.loků vVjiiU itino a. i být axiální offset v rr.*
3ahu +0,02 az -0,15 a koeficienty objemové nerovnoměrnosti
v rozsahu provozních limitních tabulek. Regulace rozložení
/ýkomi podle axiálního offsetu se podle získaných podkladů
provádí ručně a je popsána spise ve formě pokynů než ve formě jednoznačného algoritmu* Podle těchto pokynů se mají
hlavní regulační klastry 10. skupiny pohybovat v rozsahu
70 % až 90 % výšky AZ měřené ode dna AZ; v případě, že AO
dosáhne hodnot menších než -0,15 zasouvají se polotyče 5.
skupiny do dolní poloviny AZ a setrvávají v ní do doby, kdy
AO ss -0,02 a potom se vytáhnou; v případě, že A0 dosáhne
nepřípustných kladných hodnot zasouvají se klastry 10. skupiny až do 50 % výšky AZ; regulační zásahy 5. a 10. skupiny
se kompenzují změnou kyseliny borité.
4. Výsledky testovacích výpočtů nodálního modelu
Provedené testovací výpočty měly ověřit činnost vypra-^
cováného výpočetního programu a modelu a poskytnout základní
údaje o statických a dynamických vlastnostech regulovaného
objektu - AZ VVER 1000. Lze je rozdělit do čtyř skupin:
1» výpočty citlivosti změn vybraných parametrů, 2. výpočty
statických charakteristik AZ W E R 1000, 3* dynamické výpočty
stability a 4* výpočty regulačních procesů* vzhledem k omezenému rozsahu článku uvedeme stručně některé výsledky:
Pro všechny výpočty bylo množivé prostředí charakterizováno migrační plochou M a 64 cm2. Citlivostni analýza
v okolí této hodnoty (+25 %) ukázala, že změny A0, K a n a q
při poruchách na ks jsou asi o jeden řád nižší. Sále byla
provedena citlivostní analýza v okolí standardní hodnoty
střední teploty uranu tuAZ " 704 °C a střední hustoty neutronového toku é • 4,3 • To13 car's" 1 *
Zajímavé výsledky byly získány při zasouvání řídicích
tyčí a polotyčí různé váhy (0,006; 0,008; 0,01 a 0,02) do
AZ. Výpočty byly provedeny větSinou pro standardní počet nodů 1 » 10 při jmenovitém výkonu É U ^ Z " 3000 HV, ustálené
otravě xenónu a ^ z » 4,3 • 101-* cafes'"1, t c u z • 2 9° °C,
tuAZ • 704 °C, jmenovitém průtoku chladivá 2 C > 1 a
K?c - -4,28 . 10-5 oc-1 a K t u - -2,48 . 10~" <>cr1,
A0 « -0,024, pro začátek první vsázky s« středním obohacením 2,7 %, a to ve dvou variantách» 1) po zasunutí tyče byl
vypočten nový ustálený stav, 2) po zasunutí tyče byl změnou
koncentrace H3BO3 Akjj výkon AZ vrácen na počáteční jmenovitou hodnotu* výpočty varianty č. 1 poskytly informace o změnách v rozloženi výkonu. A0 a K_„ pri zasouvání tyčí, varianty č. 2 o vlivnosti tyči.
"
Úplné zasunutí řídicích tyčí o váze 41c* » 0.006 sníží
jmenovitý výkon na 54 %$ po ustálení otravy X_ na 66 % a
analogicky: tyče o váže 0.008 na 39 % po ustálení na 56,6 %\
tyče o váze 0,01 na 24,2 % po ustálení na 48 %9 tyče o váze
0,02 odstaví reaktor* A0 při zasouvání řidičích tyčí klesá,
při zasunutí do hloubky 50 až 60 % dosahuje minima* Absolutní hodnota minima se zvyšuje s váhou tyčí, N«má-li AO klesnout pod hodnotu -0,15, musí být váha tyči nižSí než 0,006.
Při váze tyčí 0,01 se AO « -0,15 dosáhne při zasunutí cca
35 % ... 40 %.
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Při zasouvání golotycí se výkon nejdříve snižuje, při
zasunutí hlubším nez cca 70 % se výkon opět zvyšuje, což by
v uzavřeném regulačnín. obvodu vytvářelo klad. "• zpětnou vazbu* Maximální snížení výkonu u polotyčí o vaze 1,006 je o
33 % při plném zasunutí pouze o 21 %\ u polotyčí o váze
0,008 je o 43 & a při plném zasunutí o 27 #•
Dynamické výpočty ukázaly, že pro uvažované vstupní parametry je AZ při poruchách na„reaktivitě, vstupní teplotě
i průtoku nestabilní. Výkon bud divergentně stoupá nebo klesá k nepřípustným hodnotám s periodou cca 40 hod. Připojení
regulátoru celkového výkonu sice stabilizuje integrální výkon aktivní zóny, avšak podle velikosti poruchy a použitého
typu regulace (mechanické nebo chemické) dochází ke kmitavému procesu A0 a vnitřního rozložení výkonu, Z dosud provedených testovacích výpočtů vyplynulo, že při malých změnách
zadaného výkonu v okolí jmenovitého pomocí borové regulace,
jsou amplitudy kmitů A0 malé nebo tlumené* Při použití regulace tyčemi závisí časové průběhy na počáteční poloze tyčí
a velikosti poruchy. Při snížení výkonu o cca 10 % jmenovitého se objevují hodnoty A0 v rozmezí +5 % ... -30 % a
v průběhu 100 hodin se bud tlumí velmi pomalu, nebo přecházejí na ustálenou amplitudu kmitů* K tlumení oscilací přispívá velmi výrazně zvýšení záporné hodnoty teplotního koeficientu reaktivity paliva, slaběji již teplotní koeficient
chladivá a dále snížení střední hustoty neutronového toku.
Vybrané výsledky testovacích výpočtů jsou uvedeny na přiložených obrázcích.
5« Závěr
Jsme názoru, že vyvinutý nodální model dynamiky AZ
VVER 1000 je v současně etape naSich prací vhodný pro studium problémů řízení rozložení výkonu v AZ* Testovací výpočty ukázaly, že pro parametry odpovídající začátku 1.
vsázky je AZ VVER v střednědobé dynemice nestabilní a nemá výhodné vlastnosti inherentní stability, jaké jsou u
bloků s W E R 440* Prvořadým úkolem je výsledky z modelu
zkonfrontovat s výsledky z provozu, prozatím vSak tyto nejsou k disposici*
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Qkľ, •* ľrubeh

celkového noi.it.ronovtílvj výkonu P n A Z # axiálního offsetu Ao o

i-otífjcientu axiálni neravnormirnosti

pfi skokové změně vsi-ia^ní' teploty

Obr.2 PrflbSh celkového neutronového výkonu 9nAZi axiálního offsetu AO a.
koeficientu axiální nerovnoměrnosti K
při skokové změně vstupní
teploty chladiv* z 290 °C na 280 °C
A0o= -0,0208, K

= 1,403, ustáleny Xe, tyče vytaženy
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Obr. 3 Průbřhy AO a K a j ] i.řl zasouvání regulačních tyčí (váha 0,08) do Az; po
zasunutí tyíi je borovou regulací <AkB> výkon reaktoru vrácen na pocáPočáteůní stav: %Mo=30O0 Mw; t o l =29o °C, g c = l . t * 704 °c.
ustáleny Xe, «„,_ * 4,3.10 1 3 cm" 2 s""

gj|f Obr.4 Průběhy AO pro různé váhy regulačních tyčí a polotyčí v závislosti
na hloubce zasunutí do AZ.
Počáteční stav:
ustáleny' Xe, » n A Z o = 4,3.1O-LJ cm "s

i1 -!h'--HWi •••:(ib;lb,

Obr.5 Hegulační proces po změně výkonu reaktoru z 3000 MW na 2900 № poKOCÍ 10. skupiny řídících tyíf (váha C 0 1 )
= 3000 Ю», t .= 290 °c, §c= 1, t Qs = 704 °C
13
2
ustálený Xe, »„д^,," 4, 3.10 ст' б~*, Ь1е?о" 0,8, A00=0,0609,

№:;:;;,у.|ф''-!::: í J

Obr.6 Regulační proces po zněné výkonu reaktoru z 3000 MW na
2250 HW pouze poir.ocf 10. skupiny řídícího tyčí tváha 0,0'
Počáteční stav: q^jj^OOO MW, t c l== 29O °C, 9
9c = i. * и а =70 ' 5 "
cl

c

и

4,3.10 13 om" 2 s" 1 ,
1,447
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VÝZKUM PŮSOBENÍ EXPANZNÍ VLNY NA MODEL REAKTORU TYPU W E R PŘI
HAVÁRII SE ZTRÁTOU CHLADIVÁ

Anotace
V referátu Je popsáno experimentální zařízení pro výzkum
působení expanzní vlny, vznikající pri havárii se ztrátou
chladivá, na model reaktoru typu WER. Jsou charakterizovány
provedené experimenty a uvedeny nejdůležitější výsledky
experimentálního výzkumu.
1. Úvod
Při prasknutí potrubí primárního okruhu se v místé
poruchy, v důsledku prudkého poklesu tlaku, vytváří expanzní
podtlaková vlna, která se dále Síří do vnitřního objemu
reaktorové nádoby a primárního okruhu. Na vnitřní vestavby
jaderného reaktoru přitom působí značné krátkodobé silové
zatížení. Výzkumem tohoto jevu se zabývaly i experimentální
práce prováděné v SVÚSS Běchovice, jejichž cílem bylo získat
podklady pro srovnání a ověřování výpočetních modelů,
určujících silové zatížení vnitřních vestaveb v havarijních
situacích. Spolupracujícími organizacemi byly Škola Plzeň ZES
a OKB Gidropress Podolsk (SSSR).
2. Popis experimentálního zařízení
Základ experimentálního stendu tvořil model tlakové
nádoby jaderného reaktoru v měřítku 1:8. Vnitřní průměr
nádoby byl 445 mm a výžka 1,5 m. V její horní části byly
umístěny dva nátrubky modelující vstupní a výstupní hrdlo
skutečného reaktoru. Množství menších nátrubků pak sloužilo
pro vstup měřicích čidel. Do nádoby se postupně vkládaly
modely vnitřních vestaveb různého stupně složitosti. Zpočátku
to byly jednoduché cylindrické modely šachty s tlouštkou
stěny 4, 8 a 44 mm, nakonec pak model vnitřních vestaveb v
měřítku 1:8 s modelováním hmotnosti a hydraulického odporu
aktivní zóny.
Model reaktoru byl připojen ke kompenzátoru objemu a
tlakovým zásobníkům
vzduchu, což dovolovalo
dosáhnout
maximálního tlaku v systému 12 MPa. Ohřev vody byl proveden
pomocí elektrického vnitřního topení na teplotu 270 C při
výtoku ze vstupního hrdla a na teplotu 300 C při výtoku z
výstupni>o hrdla. Výtoky byly provedeny clonkami o průměru
32,5 a 04 mm nebo plným průměrem nátrubku, který byl 80 mm u
vstupního a 86 mm u výstupního hrdla.
Start
každí i
experimentu
se
iskutečnii
pomocí
speciálního startovacího zařízení, které lylo tvořeno dvěma
membránami. Při přípravě experimentu byl mezi membránami
udržován poloviční tlak, než byl tlak v nádobě. Start
experimentu se pak provedl rychlým zvýSon'm tlaku mezi
membránami. Čas otevření výtokovéno otvoru se chyboval kolem
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0,1 s. Podrobný popis zkušebního zařízení jo uveden v Cli.
schéma nádoby s cylindrickým modelem vnitřní vestavby je
znázorněno na obr. 1.
3. Charakteristika provedených experimentů
Celkem bylo provedeno téměř sto experimentů, při kterých
byly měněny velikosti výtokového otvoru, jeho lokalizace na
vstupní a výstupní hrdlo tlakové nádoby a používány různé
modely vnitřních vestaveb s různým způsobem upevnění. Odlišná
tlouStka modelů Šachty byla použita pro stanovení vzájemného
ovlivnění dynamiky skořepiny vnitřní vestavby a hydrodynamiky
chladivá. Počáteční podmínky odpovídaly v převážné většině
hodnotám platným pro reaktor W E R 44O, pouze pro několik
experimentů byly zvoleny odlišné hodnoty s cílem objasnit
vliv počátečních parametrů na sledovaný děj.
Během přechodového procesu byly určovány parametr'
chladivá v různých místech modelu. Rychlé změny tlaku byly
registrovány piezoelektrickými
snímači
tlaku, počáteční
hodnoty tlaku induktivními snímači a teploty pláštovánými
termočlánky Ni-CrNi s průměrem 1 mm. Informativně byla také
měřena induktivními snímači vzájemná změna polohy vnitřních
vestaveb vzhledem ke stěně tlakové nádoby, napětí v mateři:' .
modelu Šachty a reakční síly působící na celé zařízení.
4. Výsledky měření
Podtlaková expanzní vlna se nejprve Síří výtokovy;
nátrubkem. Tlak v nátrubku na počátku prudce poklesne až poť
mez sytosti. Chladivo v nátrubku se přitom nachází
metastabilním stavu. Poté se díky bouřlivé tvorbě parní fáze
pokles tlaku zastaví a dochází k jeho mírnému vzrůstu. NP
tento proces mají rozhodující vliv parametry chladivá v oko.'
výtokového otvoru, zvlažte pak počáteční teplota (obr. 2) .
také velikost výtokového otvoru. Pro určení minimální hodnot>
tlaku při jeho poklesu, která má značný praktický význam,
byla
na
podkladě
experimentálních
údajů
odvozen?
poloempirická závislost
~ pn»in ~

vv

_v

v

Á
T

n a r>

3 k T Q Gb

9

kde GtoSp l z e vyjádřit v z á v i s l o s t i na počáteční teplota
rychlosti poklesu tlaku
Gb/*> - 30 S " 0 ' 3 8 [11 - 0,0274 <TQ - 273,13)]
t£ :
Zde j e : p$ - t l a k na mezi s y t o s t i při počáteční t e p l o t ě To ,
vy a \£ - měrné objemy kapaliny resp. páry na mezi s y t o s t i
při tlaku p , o - povrchové napětí kapaliny, k - Boltzmannovs
konstanta, Gb - Gibsovo č í s l o , p - koeficient heterogenity,
zahrnující
snížení
práce
při
vytváření
bublinek
t„?
heterogenních centrech.
Všechny v e l i č i n y Jsou uvedeny
soustavě SI. pouze pokles tlaku Z j e v KPa.s .
Z hlediska
bezpečnosti
působí
na vnitřní
vesta'!
rjojvětíí
síly
při
výtoku xe vsr tupni l-.o hrdla,
kdy -~
podtlaková expanzní vlna Síří nejprve prstencovou m»ze •
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mezi modelem šachty a stěnou nádoby a na těleso šachty přitom
působí značné tlakové rozdíly. Přechodový proces má v tomto
případ© složitý charakter s postupným zmenšováním amplitudy i
rychlosti poklesu tlaku. Minimální vliv na průběh a tvar
expanzní vlny měl naproti tomu způsob upevnění vnitrních
vestaveb v tlakové nádobě.
Při přípravě experimentů se vždy nepodařilo dosáhnout
stejných počátečních parametrů ve všech částech modelu, což
přináší těžkosti při srovnávání měřených veličin u různých
experimentů. Zpracovávání výsledků při jejich srovnávání je
proto prováděno v relativních souřadnicích <p - p o )/(p o - p r )
kde p 0 je počáteční tlak a p r je tlak po průchodu expanzní
vlny ve stádiu tvorby parní fáze. Jak je ukázáno na obr. 3,
průběh poklesu tlaku je prakticky nezávislý na počáteční
teplotě s výjimkou vysokých počátečních teplot přesahujících
3OO C. Z příkladu porovnání poklesu tlaku v různých místech
modelu pro experimenty s různou tlouštkou stěny jednoduchého
cylindrického modelu šachty <obr. 4) je patrný vliv pružnosti
vnitřních vestaveb na hydrodynamiku chladivá v prstencovém
mezikruží. Podrobnější popis je uveden v [23.
U všech experimentů s výtokem ze vstupního hrdla byla
přitom zaregistrována různá rychlost šíření expanzní vlny,
která v obvodovém směru značně převyšovala rychlost v osovém
směru. Se zvětšováním tloušťky skořepiny se rozdíl v
rychlostech zmenšoval. Dále se ukázalo, že rychlost šíření
tlakového vzruchu a radiální deformace modelu šachty je
rozdílná. Byl proveden teoretický rozbor sledovaného děje
pomocí zjednodušeného modelu, který ukázal na disperzní
charakter
šíření
vzruchů v modelu. Spektrální
analýza
experimentálních údajů tuto hypotézu potvrdila [33.
5. Závěr
Experimentální výzkum šíření expanzní vlny provedený na
měřítkovém
modelu
reaktoru
ukázal
na
podstatnou
termodynamickou
nerovnováhu
procesu v
počátečním stádiu
výtoku a na existenci vazby vnitrní vestavby - chladivo. Byl
odvozen poloempirický vztah pro určení minimálního tlaku při
průchodu čela podtlakové expanzní vlny. Analýza vzájemného
vlivu hydrodynamiky chladivá a dynamiky vnitřních vestaveb
potvrdila disperzní charaH.er šíření vzruchu v modelu. Přo
podrobnější
popis děje j e zapotřebí
vypracovat
výpočetní
model ř e š í c í současně úlohu dynamiky vnitřních vestaveb £•
hydrodynamiky chladivá.
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DYNAMICKÝ VÝPOČTOVÝ MODEL SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU JE W B R 10C0
Anotace
Dynamický výpočtový model sekundárního okruhu JE WE...
1000, vyvinutý na ČVUT fakultě strojní, Je určen ve spodní s modelem primárního okruhu k výpočtovým analýzám nestacionárních provozních režimů a poruchových stavů. Byl
vypracován ve dvou variantách s různým stupněm podrobnost•»
matematického popisu. Příspěvek seznamuje předevěía ss podrobnou variantou modelu, která kromě poskytování inf n rs< ?•<••»
globálního charakteru umožňuje výpočtové analýzy přeLboč
vých procesů ve všech hlavních technologických soubore<:.h
sekundárního okruhu.
V rámci spolupráce na výzkumně vývojové přípravě bloku W E B 1000 Jsou na ČVUT fakultě strojní vyvíjeny prs.
účely bezpečnostních analýz a pro potřeby výrobců zafi-c- ;í
dynamické výpočtové modely sekundárního okruhu JE W E E
1000 a modely vybraných komponent primárního okruhu, především parogenerátoru a kompenzátoru objemu. Tento příspěvek Je věnován matematickému modelu sekundárního okruh :
zejména Jeho podrobné variantě, která oproti obvykle ožívaným simulacím sekundárního okruhu poskytuje výrazně vyr
ší počet informací.
Vývoj dynamického modelu sekundárního okruhu JE W E E
1000 na fakultě strojní probíhá ve dvou etapách. Cílem pr
ní etapy, která v současné době končí, bylo vyvinout víc
účelový dynamický model sekundárního okruhu JE W E E i GOO
(programová realizace v jazyku FORTRAN)» který by unožňo-vn
ve spojení s modelem primárního okruhu výpočtové analýzy
dostatečně širokého spektra možných provozních a porucho*
vých události a poskytoval
- informace globálníhovcharakteru pro účely bezpečnostních analýz a alespoň částečné poznatky o dynamický..-.
vlastnostech energetického bloku W E B 1000 jako djrx*mické soustavy,
- informace o průběhu přechodových procesů v jednotlivých částech technologického zařízení sekundárního
okruhu - ve vlastní turbíně, v přihříváku, v konci--jnsaci, v regeneraci a v systému napájecí vody při .-•>•<•>stacionárních provozních režimech a při poruchách
iniciovaných ze strany primárního i sekundárního
okruhu.
Cíl** druhé etapy, která má být zahájena v roce 1989,
je vyvinout obecný modulový výpočtový systém, zatím sekundárního okruhu JE typu W E R (WER 440 i VVER 1000), kte^ý
by prostřednictvím nadstavbové logiky ;• vstupních dat generoval konkrítní výpočtový algoritmus pro vyšetřovanou «V
Jde o kvalitativně nový přístup k matematickému modelov^-.
ÍJ praktickým využitím \r.f> uvažovat až v xjce 1992.
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Výsledkem první etapy řešení je soubor 12 modelů
(makromodulů) všech základních komponent sekundárního
okruhu JE VVER 1000 a pomocí tohoto souboru sestavené dvě
základní varianty matematického modelu sekundárního okruhu
VVER 1000. Soubor dynamických výpočtových modelů tvoří
a) 6 dílčích modelů, jejichž propojením vzniká úplný dynamický model turbíny 1000 MW včetně příslušenství, který
je základem podrobné varianty modelu sekundárního okruhu. Dílčí modely popisují procesy
- v průtočných částech VT a NT dílů turbíny,
- v separátoru - přihřiváku, v připojeném potrubí a ve
sběračích kondenzátu,
- v kondenzaci.
- v systému NT a VT regenerace,
- v odplyňbvácích a v napájecí nádrži,
- v systému napájecí vody.
b) 4 dílčí modely, které jsou použity v obou základních
variantách modelu sekundárního okruhu. Popisují
- procesy v systému ostré páry mezi parogenerátory a
turbínou,
- funkci regulačního systému turbíny včetně dynamiky
páry při průchodu regulačními ventily,
- funkci přepouštěcích stanic do kondenzátoru včetně
regulace,
- funkci přepouštěcích stanic do atmosféry včetně regulace.
c) Jednoduchý matematický model turbíny včetně přihřiváku,
který globálním způsobem simuluje dynamiku celého
systému turbína - přihřívák - kondenzace - regenerace.
Propojením dílčích modelů skupin b ) , c) byla sestavena jednoduchá varianta modelu sekundárního okruhu, vhodná
pro oblast bezpečnostních analýz. Propojením dílčích modelů skupin a ) , b) vznikla podrobná varianta, která umožňuje
sledování přechodových a některých havarijních procesů
v jednotlivých komponentách sekundárního okruhu. Propojení
je realizováno prostřednictvím okrajových podmínek řešení
základních systémů rovnic, to znamená zpravidla quazistacionárním vyjádřením hmotnostních průtoků (adiabatické
proudění přes odpory). Regulační ventily v potrubních
systémech jsou nahrazovány proměnlivými odpory.
Pro představu budou dále stručně charakterizovány
přístupy k modelování vybraných základních technologických
zařízení.
Dynamický výpočtový model průtočné části turbíny
Byly zpracovány dva přístupy:
- reálná turbína 1000 MW je nahrazena hypotetickou
dvoutelesovou simulující tři NT tělesa jedním náhradním (zároveň nahrazení tří'větví NT regenerace jedinou o ekvivalentním výkonu),
- model průtočné části respektuje tři samostatné NT díly (tři "ětve NT regenerace). Terto přístup umožňuje
analýzy _ -šího r.pektra poruch; t /I zpracován pro
účely výrobce zařízení.
V obou případech je turbína rozdělena po úsecích mezi
odběry. Skupina stupňů (jeden případně ďya stupně)^mezi^
dvěma po sobě následujícími odběry včetn" příslušné odbě-
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rove komory jsou nahrazeny elementární soustavou, tvořenou
jedním odporem a kapacitou v sériovém řazení. Procesy ve
sledovaném úseku jsou popsány systémem rovnic vyjadřujících
- polytropickou expanzi v příslušném úseku průtočné
části, tj. hmotnostní průtok a parametry pracovní
látky na vstupu do komory,
- nestacionární hmotnostní a energetickou bilanci pracovní látky soustředěné v komoře,
- podmínku zachování celkového objemu daného úseku,
- termodynamické závislosti (rovnici stavu pracovní látky).
Řešením uvedených rovnic pro všechny skupiny stupňů
se získají časové průběhy hmotnostních průtoků a parametrů
pracovní látky podél celé turbíny a tedy i průběh vnitřního výkonu turbíny. Původně se uvažovalo v modelu trvalé
připojení turbogenerátoru na síE. Pro účely k. p. SKODA se
v současné době připravuje variantní řešení, umožňující
vyšetřování průběhu změn otáček při odpojení turbogenerátoru od sítě. Změna otáček se počítá z rovnice pro změnu
kinetické energie rotorové soustavy při respektování závislostí termodynamické účinnosti a mechanických ztrát na
otáčkách. Přibližným způsobem je rovněž respektován vliv
výměny tepla mezi pracovní látkou a stěnami turbíny.
Dynamický výpočtový model separátoru - přihříváku
Reálný systém separator - přihřivák včetně sběračů
kondenzátu a všech propojovacích potrubí je nahrazen jednoduchou dynamickou soustavou, kterou tvoří dvanáct elementárních soustav představovaných zpravidla sériovým řazením jednoho odporu a jedné kapacity. Dynamika pracovní
látky je řešena v kapacitních členech, které představují
soustavy se soustředěnými parametry a jsou popsány obyčejnými diferenciálními rovnicemi. Hmotnostní průtoky přes
odpory jsou řešeny quazistacionárně. Přenos tepla v přihříváku je vyjádřen na primární straně pro podmínky postupné kondenzace proudící topné páry ve vodorovných trubkách a na sekundární straně pro podmínky prouděníjednofázového média napříč svazkem trubek. V separátoru a na sekundární straně obou svazků přihříváku se předpokládá
shodný tlak. Odloučení vlhkosti je řešeno quazistacionárně. Sběrače kondenzátu jsou nahrazeny heterogenními parokapalinbvými prostory, řešenými za podmínek termodynamické
rovnováhy. Nejdůležitějšími výstupy dynamického modelu separátoru - přihříváku jsou časové průběhy hmotností a parametrů pracovní látky ve všech členech soustavy, hmotnostních průtoků mezi jednotlivými členy včetně hmotnostního průtoku přes záchytné ventily před NT částí turbíny
a průběh hladin ve sběračích kondenzátu.
Dynamický výpočtový model kondenzátoru
Tři reálné kondenzátory jsou nanrazeny jedním hypotetickým o náhradním výkonu. Pára a kordenzát v^mezitrubkovém prostoru a ve sběrači kondenzátu jsou uvažovány v termodynamické rovnováze, přítomnost vzdjehu se zanedbává.
Vodní strana kondenzátoru je rozdělena do dvou částí,
z nichž každá je nahrazena soustavou se soustředěnými parametry. Výška hladiny je vyjádřena v závislosti
na vodní
složce v náhradním heterogenním parokap:1 Ti novém prostoru.
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Matematicky je formulována dynamika procesů v parokondenzátnlm prostoru a dynamika teploty chladící voly. Hlavními výstupy dynamického modelu kondenzátoru jsou časové průběhy tlaku v kondenzátoru, celkového objemu a výšky hladiny kondenzátu, tepelných výkonů predávaných v kondenzátoru
a výstupní teploty chladící vody.
Dynamický výpočtový model systému VT a NT regenerace
Základem tohoto dílčího modelu je matematický popis
dynamiky obecného regeneračního stupně (ohříváku a dochlazovače kondenzátu), který se konkretizuje pro jednotlivé
regenerační stupně specifikací okrajových podmínek. Formulací okrajových podmínek (především hmotnostních průtoků)
se zajištují vazby uvnitř regeneračního systému i vazby na
.turbínu, kondenzátory a systém napájecí vody včetně odplyňováku. Jynamick.v popis obecného regeneračního stupně vychází z předpokladu, že lze ohřívák na topné straně nahradit soustavou se soustředěnými parametry a dochlazovač
kondenzátu považovat za průtočný výměník tepla. Základní
výstupy modelu regeneračního systému jsou časové průběny
parametrů, hmotností a hmotnostních toků pracovních látek
na primární i sekundární straně jednotlivých regeneračních
stupňů a výšky hladiny kondenzátu. Při quazistacionérníra
popisu proudění vody jsou ve výpočtovém modelu respektována dopravní zpoždění.
Obdobné přístupy, t.j. náhrady elementárních systémů
soustavami se soustředěnými parametry, jsou použity i při
modelování ostatních funkčních celků. Pouze v případě
systému napájecí vody byla vyvinuta variants řešící hydrodynamiku a transport tepla v potrubním systému napájecí
vody od napájecích nádrží k parogenerátorům.
Obecnou elementární soustavo, se soustředěnými parametry popisují vztahy
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Simulace funkce regulačních systémů turbiny a přepou
štěcích stanic do kondenzátoru byla navržena na základě
předběžných
podkladů a konzultací poskytnutých pracovníky
ý
ODA.
k.p. ŠKD
Navrženou podrobnou variantou dynamického výpočtového
modelu sekundárního okruhu JE VVER 1000 byly zatím provedeny testovací výpočty pro zadané poruchové stavy a v současné době se vyšetřuje citlivost modelu na změny parametrů. Model včetně dokumentace bude předán do užívání ve druhém čtvrtletí 1989.
Použitá označení :
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CJkg"1] - entalpie
hmotnost
taj
tlak
QPa]
1
[Ag- ]- měrný objem
[ J k g " 1 ] - vnitř, energie
Qm]
- výäka hladiny
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Digs'!3 - hmotn. průtok
- plocha
Dn 2 I
- tepelný tok
Dul
3
Cm l
- objem
Dcgm ,] - hustota
/ , //
- mezní křivky
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RADIAČNÍ ZKŘEHNUTÍ SVAROVÉHO SPOJE OCELI PRO TLAKOVOU
NÁDOBU W E R 1000
Anotace
Referát ee zabývá experimentálním studiem radiační
odolnosti svarového spoje Cr-Si-Mo-V oceli pro tlakovou
nádobu
WBfi 1000 za použití dvou svařovacích drátů označení
-JVK a ZR. V radiačním zpevnění obou svarových kovů nebyly
pozorovány výraznější rozdíly, stejně jako ve velikosti radiačního zkřehnutí přesto, že u svarového kovu PVK bylo ve
výchozím stavu identifikováno značné popouStěcí křehnutí.
Potvrdilo se, že účinky popouštěcího a radiačního křehnutí
jsou prostě aditivní a vzájemně se neovlivňují.
1. Úvod
Při stanovení provozní životnosti a spolehlivosti reaktorové tlakové nádoby (RTN) jsou často limitujícím faktorem
mechanicko metalurgické charakteristiky jejího ozářeného
svarového kovu. Proto všichni výrobci RTN na světě věnují
těmto problémům mimořádnou pozornost. I tato prác* se zabývá studiem radiační odolnosti svarového spoje Cr-íi-Mo-Y
oceli pro RTU 1000.
2. Materiál a experimentální .zařízení pro ozařování & vyhodnocování zkušebních tyčí
Předmětem výzkumu byl základní materiál (Z*), teplen
ovlvněná zóna (TOZ) a svarový kov (SK) automatového svaru
pod tavidlem do zúženého asymetrického úkosu při teplot!
předehřevu 200 * 25°C. Za základní materiál pro zkušební
svary sloužila Cr-Ni-Mo-V ocel typu 15Ch2Hl£PAA, tavba číslo
35757 o hmotnosti 135 tun, vyrobená v k.p. SKODA technologií slévání. Vlastní svařování bylo prováděno v nepřetržitém provozu v souladu s příslušnou technickou instrukcí /1/.
Pro svařování se používá stejnosměrný svářecí prowl, svařovací drát o průměru 5 mm a sovětské tavldlo označení 70-16AV
jehož chemické složení je v / 2 / . Svařovací urát byl vyroben
ze dvou různých zdrojů surovin (Železné rudy)* Pro svar označený PVK byly použity výběrové suroviny z různých lokalit
a pro svar ZR s jediné lokality. V případě ZR to mělo saručovat i stabilnější vlastnosti a chemické složení svařovacího drátu. Chemické složení ZM, SK a svařovacích drátů je
uvedeno v tabulce Z. Po svařování následovalo následující
tepelné zpracovánít
620°C/20h/pec do 400°C + 650°C/18h/pec do 300°0.
Po tomto spracovaní byla celá sekce mechanicky opracována
a defektoskopicky zkontrolována prostřednictvím lineárního
urychlovače, ultrazvuku a magnetické metody. Kobyly naleseny žádné nepřípustné indikace. Potom následoval odběr zkušebních tělts ze SK a TOZ zhruba v 1/3 tlouštky / 2 / .
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Určité strukturní rozdíly mezi oběma SK byly nalezeny
pouze v oblasti sloupcových zrn tepelně ovlivněných následující housenkou, Toto tepelné ovlivnění vede ke vzniku
jemnozrnného feritu podél hranic austenitu, které se zdá •
být výraznější co do šířky u SK PVK. To by svědčilo i o
pronikavějším tepelném ovlivnění SK PVK při použitém způsobu svařování.
Zkušební tyče byly ozařovány v elektricky vytápěných
ondách typu Chouca francouzské výroby v reaktoru VVR-S uJV
ež, kde
okamžitý neutronový tok v obou sondách byl kolem
1
^jóxiO 'nm-^a"* E>0,5 MeV. Měřená ozařovací teplota čtyřhranného trnu nosičů vzorků se u všech sond pohybovala v
rozmezí 288 * 8°C. Nejpravděpodobnější ozařovací teplota
zkušebních tyčí, stanovená z porovnávacího měření a výpočtem
podle matematického modelu /3,4/ byla minimálně o 10°C nižš£»
Zkoušky statickým tahem byly prováděny na hydraulickém
trhacím stroji INSTRON 1251 při teplotě laboratoře.
Zkušební tyče Charpy-V byly vyhodnocovány na ocejchovaném kyvadlovém kladivu PSR 30 z NDR v teplotním rozsahu
- 140 až + 150°C s přesností regulace ± 1°C #

f

3. Experimentální výsledky
3.1• Radiační zpevnění
U mechanických charakteristik ze zkoušky statickým tahem bylo zaznamenáno obvyklé chování /2/„
3#2. Radiační zkřehnutí
Tranzitní křivky vrubové houževnatosti a příčného rozšíření byly experimentálně sjistenými body prokládány pomocí počitače na základě vztahu, odvozeného Oldfieldem / 5 /
Y . A + B . tanh ( - £ Í S ~ )
O )
kde Y je regresní hodnota tranzitní křivky (KCV, P.R. ) a
A, B e C, T o jsou konstanty, které určují hlavní parametry
vypočteného průběhu křivky na základě experimentálně změřených výsledků. Jako příklad jsou na obr.1 uvedeny tranzitní
krivky vrubové houževnatosti a příčného rozšíření neozářeného á ozářeného SK ŽR, N a obr.2 je uveden teplotní průběh
vrubové houževnatosti a příčného rozšíření neozářeného ZM f
SK PVK a SK ZR.
Tranzitní teploty podle různých indexových hodnot vrubové houževnatosti a příčného rozšíření /6/ jsou pro stav
před i po ozáření uspořádány v tabulce II včetně odpovídajících hodnot radiačního zkřehnutí &TT a poklesu vrubové
houževnatosti v houževnaté oblasti tranzitních křivek (
AKCVjaa^). Rovněž je zde uvedena vypočtená hodnota konstanty Ap z rovnice
0o
o
1 /,
ATT * Aw ( P . 1CT 2 2 n/m 2 ) 1 / 3 . . . . (2)
kde konstanta Ap vyjadruje odolnost oceli k radiačnímu
zkřehnutí při dané ozařovací teplotě, ľ je fluence rychlých
neutronů.
4. Diskuse
4.1. Radiační zpevnění
V radiačním zpevnění(&R 0,2) nebyly pozorovány v chování obou svarových kovů výraznější rozdíl*>v I po maximální
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expozici fluencí kolem 9x10 3 n/m2>0,5 MeV zůstávají charakteristiky plastické deformace i u svarových kovu poměrně
vysoké. Tažnost A5 neklesla pod 14 % a kontrakce Z pod 56 j6*
4*2. Radiační zkřehnutí
U Zlí lze u jednotlivých taveb zaznamenat pozitivní tendence ve snižování výchozích hodnot tranzitní teploty pohledních taveb /7- 9/ i ve zlepšení jejich radiační odolnot^i,
vyjádřené konstantou Ap z rovnice (2), Materiál svarových
kovů však vykazuje některé odlišné chování už ve výchozím
.stavu (tabulka II). Podstatné rozdíly mezi výchozími mechanicko metalurgickými charakteristikami však existují i mezi
oběma svarovými kovy (obr*2). Radiační zkřehnutí obou SK 3e
vsak u obou stejné (tabulka II). Toto radiační zkřehnutí je
ještě doprovázeno značným poklesem vrubové houževnatosti KCV
v houževnaté oblasti tranzitních křivek (Upper Shelf)*
Mnohem vyšší tranzitní teplota SK FVK v neozářeném i
ozářeném stavu patrně souvisí hlavně s popouštěcím křehnutím SK PVK, které bylo patrně vyvoláno během svařování, kdy
při ohřevu spodní housenky od navařované horní housenky dochází k segregaci či mikrosegregaci nečistot, jako je fosfor,
arsen , antimon, cín a síra na hranicích zrn /10,11/* To se
ve svých důsledcích projevuje v posunutí tranzitních křivek
vrubové houževnatosti a příčného rozšíření k vyšším teplotám*
Velikost zkřehnutí je úmerná stupni segregace Či mikrosegregace příměsí, což je doprovázeno vznikem interkryatalickeho
porušení /11,12/. I když tedy předpokládáme, že u SK PVK doälo v důsledku vyšší segregace k většímu zkřehnutí, je u obou
SK výsledné radiační zkřehnutí ( ATT) stejné (tabulka II)•
To potvrzuje dřívější závěry na jiné nízkolegované oceli /!$/,
že různá mikrostruktura qceli RTU při ozařovací teplotě kolem
288°C v podstatě neovlivňuje její výsledné radiační zkřehnutí. Tyto výsledky současně ukazují, že účinek popouštěcího a
radiačního zkřehnutí je prostě aditivní, při čemž se neprojevily žádné synergické účinky.
Náchylnost některých Cr-Mo a Cr-Ni-Mo ocelí k popouštíčímu křehňutí je většinou vyjadřována tzv, faktorem JW, který formuloval Wataaabe pro ZM/iV:
A
JW * ( Mn + Si ) ( P + Sn ) . 10*
(3)
kde obsah jednotlivých prvků je vyjadřován ve hmotnostních %•
Předpokládá se, že Mn a Si mohou podporovat segregaci nečistot* Kromě toho se Si může podílet na zesl&oeni kohézni pevnosti bránic zrn. Proto hodnota JW pro zkoumanou Cr-Mo ocel
má být menší, než 150*
U SK dochází k rychlejšímu tuhnutí taveniny, než u Zlí
a proto čas pro difúzi Mn je u SK kratší* Proto pro zlepšení houževnatosti SK i jeho dalších vlastností se u něj obsah Mn zvyšuje oproti ZM (tabulka I ) . Proto Bruscato /1J/
formuloval faktor zkřehnutí X bez uvažování obsahu Mn a uv«žoval pouze kritické nečistoty:

225§1*§AS
X -1
122-±0

(

kde obsah všech nečistot je dosazován v ppm*
Vypočtené hodnoty obou faktorů pro ZM a oba SK jsou:
ZM: JW»72,6
SK PVK: JW.175,5
SK ZR: JW«60,6
2*10,8
X«12,1
X«6,7
Z obou vypočtených faktorů jednoznačně vyplývá, že SK FVK
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by měl mít nižší odolnost k popouštěcímu křehnutí, než SK ŽR,
U svařovacích drátů jsou však faktory X v obráceném poměru a to pro drát PVK: X=8,3 a pro ZR: X=10,0* Z toho vyplývá, že rozdíl v náchylnosti k popouštěcí křehkosti dle faktoru X se u nich musel změnit až během svařování, stejně jako zde muselo u SK PVK dojít ke zvýšení obsahu Si dle tabulky I, Zvýšený obsah Si by se spolu s Mn mohl podílet na zvýšené segregaci či mikrosegregaci nečistot a tedy i na větší
náchylnosti SK PVK k popouštěcí křehkosti* Na kosegregačních
účincích by se mohly podílet i další prvky. Z tohoto hlediska je zajímavé, že poslední výzkumy radiačního poškození svarového kovu ocelových RTN pomocí iontového mikroskopu a analýzy atomárních vrstev ukázaly /14/, že neutronové ozáření
podporuje vytváření shluků mřížkových poruch, obohacených mědí, manganem a niklem*
5. Závěry
Experimentálně bylo zkoumáno radiační zpevnění a zkřeh1nutí progresivního automatového svaru pod tavidlem do zúženého asymetrického úkosu Cr-Ni-^o-V oceli za použití dvou přídavných drátů označení PVK a ZR* Použitá zkušební tělesa byla ozářena fluencí až 9,3x1023nm-2> o, 5 MeV při teplotě kolem 288OC, či nejvýše 278°C pro zkušební tělesa* Závěry %
provedených experimentů jsou následující:
5*1* V radiačním zpevnění obou SK PVK a ŽR nebyly pozorovány
výraznější rozdíly*
5.2. V neozářeném stavu vykazuje SK PVK mnohem vyšší tranzitní teplotu, než SK ZR* Tento posun je asi způsoben popouštěcím krehnutím SK PVK během svařování*
5*3» líčinky popouštěcího a radiačního křehnutí jsou prostě
aditivní a vzájemně se neovlivňují.
5.4. Experimentální výsledky ukázaly, že za určitých, ne
přesně definovatelných podmínek, by během svařování mohlo
dojít k výraznému zkřehnutí svarového kovu vlivem segregace
čiraikrosegregacenečistot vlivem popouštěcího křehnutí* Aby
k těmto degradačním účinkům nedocházelo, bylo by třeba pečlivě prozkoumat jak technologické
a
metalurgické podmínky, za nichž může k těmto jevům docházet, tak i podmínky, za
kterých k podobné degradaci nemůže dojít a to hlavně při ýý robě skutečné RTN*
6* Literatura
/ V TPB 10-40/1836/83-Technické podmínky na výrobu TN reaktoru, víka a víka pro hydraulickou zkoušku VVEk 1000
(kap* 4.3.-kontrolní svary)*
/2/ Vacek M. a kol.: Zpráva UJV 8454-M, 1987.
/3/ Pína J., Svoboda J., Zpráva UJV 8179-M, 1987.
IM
Pína J. a kol., Zpráva UJV 8 5 H , 1988.
/5/ Oldfield M., Curve Pitting Impact Test Data: A Statistical Procedure. ASTM Standardization News, 1975.
/6/ Normy INTERATOMBNSRGO, NTD MCHO i;j! 443.51-80.
Ill Vacek M., Zpráva UJV 7358,-M, 1985.
/&/ Vacek M. a kol., Zpráva UJV 8003-M, 1987.
/9/ Vacek M. a kol., Zpráva UJV 8240-M, 1987.
/10/ Mazanec K., Fyzikální metalurgie segregaČních procesů
a zkřehnutí hranic zrn. Kovové materiály 1, 1988, s„5.
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/11/ Watanabe J., Temper Embrittlement of 2 1/4 Cr-1 Mo
Pressure Vessel Steel. ASMS 29th Petroleum Mechanical Engineering Conference, Dallas, USA, 1974,
/12/ Vacek M., Sffect o:' Various Metallurgical! Micro structures on the Response of Ni-Mo-Cr BH 70 o ->el to Neutron Irradiation at 288°C. ASTM STP 909, 1986, s.260.
/13/ Bruscato R., Temper 3mbrittlement and Creep Embrittlement of 2 1/4 Cr-Mo Shielded Metal Arc Weld Deposits.
Welding J., V.49, No.4, 1970, s. 1485-1565.
/.14/ Burke M.G. and Brenner S.S., Microstructural Investigation of Irradiated Pressure Vessel Steel 7/eld, Metal.
J. de Physique, Colloque C2, supplement au n 3,
Tome 47, mars 1986, p. C2-239-244.
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I n g . Dr J o s e f V i a c.\, DrSc.
Výzkumný ú s t a v p a l i v o e n e r g e t i c k é h o komplexu,
Vladislavova 4, 113 72 Praha 1
JADERNÉ ELEKTRÁRNY V ČS. SYSTÉMU CENTRALIZOVANÉHO
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
A n o t a c e
Referát stručně charakterisuje zásobování energií
v našich podmínkách a jeho vývojové možnosti.
Na základě této charakteristiky pak odvozuje a rámcově
kvantifikuje úlohu jaderných elektráren v zásobování teplem ČSSR.
1. Charakteristika zásobování energií
Úvahy o dlouhodobém výhledu zásobování energií musí
vycházet z hlediska
1. potřeby energie
2. použitelných energetických zdrojů
3. hospodárnosti použití jednotlivých energetických zdrojů
a způsobů zásobování energií
Ad 1. Nároky na potřebu energie se v konečné spotřebě pokrývají prakticky jen dvěma formami energie - elektřinou
a teplem.
Pro řadu účelů je elektřina nezastupitelná. Elektřina
jako forma s vyšší exergetickou hodnotou muže však přímo
zabezpečovat i potřeby tepelné. Její použití pro tyto
účely je především otázkou hospodárnosti.
V konečné spotřebě energie připadá rozhodující podlí
na teplo. Poměr spotřeby elektřiny E a tepla Q je tedy
E/Q < 1 . Výše tohoto poseru v jednotlivých zemích sávisí
na jejich klimatických podmínkách a na struktuře ekonomické
činnosti.
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Vývoj od r. 1980 & stoupající hodnoty E/Q do r. 2000 ukazuje tabulka.
rok
E/Q PJ/PJ

1980

1985

1990

1995

2000

0,444

0,468

0,496

0,535

0,575

Obecně lze konstatoval,že vyšší hodnoty E/Q, tj. vyšší
stupeň elektrizace, mají vyspělé státy, vyznačující se nižší
spotřebou energie na jednotku národního důchodu.
Ad. 2 V ČSSR jsou zásoby fosilních paliv celkově poměrně
malé a připadají hlavně na hnědé uhlí. Vzhledem k jeho
vyšší těžbě se ovšem rychle vyčerpávají. Životnost zásob
černého uhlí je delší, těžba se však přesouvá do větších
hloubek a je nákladnější. Černé uhlí je ovšem určeno především
pro koksovny. Zásoby a domácí těžba kapalných paliv je bezvýznamná .
Dnes těžitelné zásoby zemního plynu jsou malé, domácí
téžba pokrývá 3 - 7 % jeho roční spotřeby. U ropy je situace"
ještě nepříznivější, její roční těžba ve výši 1 % roční
spotřeby bude trvale klesat.
S omezováním těžby hnědého uhlí roste závislost na dovozu.
Význam obnovitelných zdrojů je dnes zcela zanedbatelný, ani
v budoucnosti nebude zdaleka rozhodující. Rovněž druhotné
energetické zdroje nemají zásadní význam a s racionalizací
spotřeby energie bude jejich potenciál klesat.
Ad. 3 U zásobování teplem v jednoduchém topném cyklu nelze
již zásadně zvýšit účinnost. Jedinou možností je obnova
kotelního fondu a využití kotlů s vyšší účinnosti (např.
tzv. kondenzačních kotlů v malých kotelnách na semni plyn).
Při výrobě elektřiny lze zásadního zvýieni účinnosti
proti dnešní úrovni u parních elektráren dosáhnout vyšší
teplotou pracovního media, prakticky tedy při uplatnění
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kombinovaných paroplynových cyklů. Toto řešeni e ovšem
technicky náročné. Pro jeho použití jsou u nás tč. podmínky méně příznivé, protože nejsou k dispozici spalovací
turbiny odpovídající dnešní světové úrovni. Jejich vývoj
u nás by byl velmi náročný a zdlouhavý. Bylo by proto
nutné pro zkrácení opírat se o licence a dovoz.
da opačnou cestu, tj. zařazení dodatkového oběhu s organickou pracovní látkou, nelze příliš spoléhat.
Nejpronikavější snížení spotřeby primární energie
přináší kombinovaná teplárenská výroba elektřiny a tepla.
Tato technika se dá uplatnit při dostatečné teplotní
úrovni pracovní látky pro jakékoliv palivo a rovněž při
použití jaderné energie.
Teplárenský oběh se dá samozřejmě uplatnit i u kombinovaných paroplynových zařízení. Celkový stupeň využití
paliva nebude ovšem citelně vyšší, než je to možné u parního oběhu. Rozdíl spočívá pouze v tom, že při dodávce
stejného množství tepla je výtěžek elektřiny u paroplynových teplárenských zařízení vyšší než u teplárenského parního zařízení a že je snáze možný samostatný provoz jen
pro výrobu elektřiny.
Zváží-li se všechna zmíněná hlediska a promítnou
do období, kdy domácí zásoby fosilních paliv budou vyčerpány,
Že řešení celkem jasné. Jediný zdroj, který lze považovat
za relativně zabezpečený a schopný pokrývat koncentrovanou potřebu, je energie jaderná. Obnovitelné zdroje energie
mohou mít jen místní a doplňkový význam. Jejich podlí'
na zajištění spotřeby energie k r. 2030 se může pohybovat
kolem 10 %?
Zajištění spolehlivé dodávky energie pro velké spotřebitelské komplexy z obnovitelných zdrojů by bylo nejen
velmi nákladné, ale také velmi obtížné.
V "cílovém" období lze předpokládat určitý dovoz fosilních paliv, avšak zemní plyn bude v té době již na iSstupu
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i ve světovém měřítku a navíc nelze odhadnout, jaké náklady by si jeho opatření vyžadovalo. Pro integrované
energetické systémy bude chybět základní vstup, tj. dostatečná zásoba domácího uhlí. Kapalná paliva bude nutno
využívat především pro mobilní účely a jako chemickou
surovinu.
S velkými slunečními projekty nelze např. podle
závěrů semináře IIASA v listopadu 1988 počítat dříve,
než po r. 2100.
Rovněž tak není dnes jasné, kdy se podaří prakticky využít termojaderné reakce. Není vyjasněna ani otázka
vodíkového hospodářství a jeho nezbytnosti, zejména
v souvislosti s velkým pokrokem v oblasti supravodivosti.
2. Úloha .jaderných elektráren v zásobování teplem ČSSR
"Cílové" řešení je tedy poměrně jasné. Jde o kombinaci jaderných a doplňkových zdrojů (obnovitelných, druhotných a příp. v určitém rozsahu fosilních zdrojů),
která může mj. dobře vyhovovat i z hlediska ekologického.
Méně jasné jsou však cesty, kterými lze k tomuto "cílovému" řešení dospět.
V každém případě je ovšem zřejmé, Se má-li se v uvedeném období zásobování opírat především o jaderné zdroje,
je nutno jejich užití připravovat cílevědomě a s dostatečným předstihem.
Z hlediska hospodárnosti i ekologie přicházejí z jaderných zdrojů v úvahu především jaderné elektrárny
s dodávkou tepla. Mimo lepší hospodárnosti má zásadní
význam také skutečnost, Se při našem husté* osídleni
bude vždy jen velmi omezený počet stánovisí, vyhovujících po všech stránkách pro vybudováni jaderných zdrojů.
Proto nelze využít tato stanoviště jen pro jaderné zdroje, určené pouze k zásobování teplem, protože pak by mohl

chybět výkon k pokrývání potřeby elektriny, je* má zntím
i. rval e stoupající trend :. v cílovém období se teu ve může
blížit k nasycení. V celém období je proto nutno počítat
s růstem hodnoty E/Q.
Pro spolehlivé řešení problému zásobování teplem z jaderných sdrojů musí být rámcově vymezeny oblasti, vhodné
pro převážně centralizované zásobování teplem. První soujorná studie na toto téma byla zpracována v r. 1988.
i-odrobnější propracování bude dokončeno ještě v tomto roce.
Ukazuje se, že k r. 2030 by mohlo být v oblastech
s převažujícím centralizovaným zásobováním teplem cca
45 % celé populace CSSR. Tento podíl po r. 2030 nutně velmi podstatně vzroste.
Podle předběžných úvah lze počítat k r. 2030 s těmito
výkony jaderných elektráren :
instalovaný elektrický výkon
teoreticky dosažitelný maximální
tepelný výkon

29 320 MW
26 400 MW

Pravděpodobný maximální využitý tepelný výkon elektráren však bude nižší, kolem 20 000 MW.
Je nutno respektovat skutečnost, že ne každý obyvatel
v oblasti s převažujícím centralizovaným zásobováním teplem
bude moci být zásobován z tepelných sítí. Je také třeba
mít na zřeteli, že ne vždy bude moci být teoretický tepelný výkon jaderných elektráren využit a že u potřeby tepla"
musí nutně dojít k výrazné racionalizaci. I s přihlédnutím
k těmto skutečnostem lze konstatovat, že programovaný rozvoj jaderných elektráren by mohl zajistit pokrývání asi
poloviny celostátní potřeby z velkých oblastních soustav
s jadernými zdroji a s rozvodem tepla na 40 až 60 kn.
Vedle velkých jaderných bloků by se mohly v některých
oblastech dobře uplatnit i menší pružnější bloky 500 MW,
které by podíl tepla zajistitelného jadernými zdroji ještě
zvýšily.
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Celkoví ize kons-atovat, že k r. 2030 by tr.ch.ly jaderné
zdroje pokrývat kolem 50 % celostátní potreby tepla a že
tento podíl se nu „ně bude k termínu zde diskutovaného
"cílového" řešení dále velmi výrazně zvyšovat.
K využití jaderných elektráren pro zásobování teplem
^e ovšem nezbytné zvládnout problém hospodárné dopravy
tepla na větší vzdálenosti. Je tudíž nutné věnovat daleko
větší pozornost nejen teoretickému, ale především experimentálnímu výzkumu včetně odběratelských předávacích
stanic a řízení celého systému.
Podle "konečného" cíle lze analyzovat varianty trajektorií vývoje od současného až k naznačenému stavu.
Tyto trajektorie mohou být ovlivněny řadou faktorů.
V současné době je to např. snaha o důsledné uplatnění
zemního plynu za cenu zpomalení jaderného programu s cílem snížit co možná nejvíce celkové investice.
V rámci tohoto referátu nelze podrobně analyzovat
jednotlivé vývojové možnosti. Zásadně je ovšem třeba konstatovat, že odsouvání dlouhodobých cílových programů
za cenu okamžitých a dočasných výhod musí celkovou investiční náročnost, vztaženou na celé vývojové období, nutně
zvýšit.
Z toho lze vyvodit předběžný závěr, že jaderné
elektrárny budou v dlouhodobém výhledu nutně základním
pilířem zásobování teplem. Vedle přímé dodávky se projeví
jejich vliv na zásobování teplem i prostřednictvím elektricky poháněných tepelných čerpadel, zásobujících malé
centralizované soustavy.
Je proto účelné nezvolnovat zbytečně jaderný program
a je současně nezbytné věnovat maximální Úsilí výskumu
a vývoji přenosu a rozvodu tepla.
Hlubší a podrobnější údaje bude obsahovat zmíněná

tč. zpracovávaná studie.

Ing Otto Vrsal
EKERGOFROJEKT ~ Frabt:-•„ aáv.22000, 170 00 Praha
MODERNIZACE JE S VElřTíl T BLOKY
Anotace
Modernizace 'blcků TfSR 1000 a porovnání a technickou
úrovní aanraničjeríoh jaderných elektráren zejména ED?» Porovnání objemových ukazatelů hl»rýrobního bloku V7BR 1000
oe zahraničními JE,
1. £vod

Hlavní párametr-j J33 a bloky TVER 1000 v Temelíně jsou

s r c r a a t e l n é s parrsajetry obdobných jedno ták tlakovodních
bloků ve světe.Káně příznivé
j e porovnání ukazatelů inves t i č n í a materiálová n á & t i
Zlepšení ukaz-at»3Íů se hledá v novém technickém řešení
a požaduje oe,aby SSSR zpracoval nový techniaký projekt
pro další blok? po JE Temelínu,Vznikají požadavky optimalizace a inovace dosavadního řešení W E R 1000 vycházející
ze skúseností z projektování,výstavby a provozu,nebo %
porovnávání s cizími JE*
V rámci přípravy bloků V7ER 1000 po JE Temelíně,EGP
porovnával blok W E R 1000 Temelín s bloky budovanými *
provozovanými BD?Pkteré možno považovat za současný svSto*
vý standard*

2, Primární část»
Primární část byla vývojově a pr-ojeJcčaě řešena v SSSR
realizována v JS Voroněž - W E R 1000,blok c,5.Charakteri»tiit
ky řešení BDP « PWR -1300,nebo 1000 MW a porovnání s W B R
1000 « Temelín t
- Bloky EDP mají oproti W E R 1000 účelněji řešenou
dbu objektů iil.výrobního bloku,umožňující krátká po*
trubní,kabelová propojení a jednoduSěx provedení
3tavby.
- Technická systémy jsou*?, velká části,jednodušší a men—
aim počtem zařízení ale přesto s vy5s-' provozní spole- BDP-PWR je vybavena dvojitým kontejRtnentem,menšího
- -vnitřního průměru /43t8 m/ proti W B R 1000 - /45 »/•
• EDF-PWR nemá t.2v,budovu obestavby a i toho plynoucí
nevýhody komplikovaných kruhových prostorů.
- Speciální chemické zařízení EDF-PHR je řešeno přísni
blokoví.
- Palivové hospodářství ED7-PWR se nalésá v samostetntf
budově
- BlektroSást a dozorna iíDP-PWR včetnS pomoo.zsřísttií
jsou v samostatné budoVS.

gt a dozorna EDF-PWR se vyznačují kompakte
nim řešením a malým obestavěným prostorem*
Charakteristiky řešení vychází z informati-raích materiálom
ktoré se ř v poslední době,podařilo získat.
Další podklaly pro modernizaci W E R i000 vssnikly ve spoluprácí SGP,KP Skoda a některých výrobních organizací zúeasffc=>
něaých na řešení úkolv. A01-117-811*Zpracována inventarizace
témat optimalizaoe a inovace W E R 1000*EGP řadu témat projoken ě spracoval včetně zadání pro vývoj ve W Z výrobců*
S použitia těchto a dalších podkladů zpracovala SK VTRX
-"Navila
technicko ekonomického zadání dalěícli JE po JE TernaM
1Cnu /15»11.87/*Návrh byl předán sovět, odborníkům, Výsle»
áek možno očekávat až v projekčních podkladech*
Sov»pz'o jektán ti zpracovali: "Základní zadání
projektu
H
JE e W E E 1000 se zvýšenou bezpečností /JE - 92/ ,informa~
tivní materiál/1988/*V návrhu jsou některá zmíněná zlepšen
ní*Materiál znamená pravděpodobné zvýšení investičních
nákladů & ně aníženíp jak by se očekával o* Odporuj e to
cím západních dodavatelů - snížit invest*náklady nových
staveb JE*
Hávrá SSSR byl předán zást.států RVHP.ale byl v p
loz oné formě odmítnut s poukazem na závazné termíny staveb
JE s TVER 1000.
V ca, části projektu - v sekundární části VVSR 1000
se připravují inovační a optimalizační úpravy a některé
jsou již,pro použití v projekčních podkladech dalších JE
po Temelínu.pripraveny* Některé musí být řešeny dovozem
z různých důvodů*Realizovatelně jsou úpravy.které nemají
přímý dopad na sov.část projektu.Nejdůležitejší dále uvádíme i
3» Sekimdární část.
Sekundární část bloku W B R 1000 byla vývojově a pro«
jekčaě připravena v CSSR.Cs.řešení sekundární části má
s.skteré předností též ve srovnání s EDP.
Charakteristické znaky čs* sekundární části bloku
1000 MWi
- OJurbosoustrojí tOOO MW.typu Škodarjednohřídelové
3000 ot/min*Předností stroje s 3000 ot/tein oproti
stroji 1500 ot/min jsou menší rozměry stroje a tím
též strojovny*
- Turbosoustrojí s velkým odběrem páry pro přípravu
horké vody pro SCZT a průmyslové účely* Zatím odběr
900 MWt ,vyšší se připravuje*
- Turbonapáječka PG v jednostupňovém provedení.Moderai
řešení,na světové úrovni*
» Velkoprostorová napájecí nádrž.prostořově méně nárec&á
a úsporná z hlediska potrubí*armatur a řídící technik
ky*
- Kondenzátní čerpadla "reentry11 .prostorově úsporná,
šetří potrubí,potrubní armatury a počet pohonných el=motorů*

V projekčním řešení sekundární části W E R 1000 1OT při~
právuje,nebo připravil Energoprojekt s KP - Skoda a s výrobci další inovace,které se mají uplatnit v JE budovaných po
JE Temelínu,Uvádíme íějdůležitější s
- Otáčková regulace kondenzátních čerpaa.,1.Přinese provozní úspory.
- Titanové,nebo„nerezové trubky kondenzátorů turbin
1000 MW 5 sajletují několikanásobné prodlouženi životnosti kondenzátorů turbin,Zvýší še životnost celého
sekundárního okruhu a dosáhnou investiční úspoi
blokové úpravě kondenzátů /BUK/, případné zři
- Další zkrácení strojovny,Přinese investiční úspory
a snížení materiálové náročnosti,Problém vzniká u
stavebního dodavatelé,který žádá opakování stavby*
- Zvýšení Jednotkového výkonu zařízení úpravy přídavné
vody,úspora obestavěného prostoru a investic,
- Použití napěťové úrovně 10 kV ve vlastni spotřebě,
investiční úspory,
- Použití jedné chladící věže na blok 1000 MW /příprava v st.úk,A01-125-810,je však pokračovánim ze st,
úk,A01-117-811/.přiblížení chladící věže k výrobnímu
bloku.Zmenšení délek gotrubí,přívodních kanálů,sníženi
čerpací práce,investiční úspory,
4* Ekonomická úroveň YVEfí 1000 v porovnání obestavěného
objektu.
Údaje o investiční a materiálové náročnosti W E R 1000
- JE Temelín jsou k dispozici,ale pro cizí /EDP/ bloky
jsou k dispozici jen nepotvrzené údaje z propagačních materiálů, pro porovnáni nevhodné,Proto jsme pro porovnání použili obestavěných objemů objektů.
Porovnáni se provedlo v rozsahu primární části výrobního bloku W E R 1000 Temelín a EDF - PWR - 1300 MW /redukováno na 1000 MW/.Připojili jsme návrh W E R 1000 podle společnosti 1MATRAM - Finsko,která mavrhuje JE s hlavním zařízením W E R 1000,koncepce podle západních vzorů,
Pa IMATRAM osazuje strojovnu soustrojími 2 x 500 MW,
což není srovnatelné s monobloky W E R 1000-Temelín ani EDFPWR-1300 MW
Výsledek porovnání:
nr/lflF
poněr
W E R 1000 - Temelín
445
1.38
EDP -PWR -1300 MW /red,na 1000 MW/
322
1
W E R 1000 -IMATRAM
393
1.22
Podklady,které jsme získali od IMATRAM nebyly úplné,
jylo nutno částečně použít odhadů.
Společnost IMATRAM se západní koncepcí výrob,blí>ku JE,
s použitím hl,komponent W E R 1000 dosáhla-podle nás.na primární části hl*výrobního bloku úsporu 16 % obestavěného prostoru oproti W E R 1000 - Temelín*
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Předpokládáme, že tato úspore je p o drní ní na částečnou
docávkou západních výrobců na pf.dodavkov; elektronického a
é
zařízení a pod»
Podle jjinýcl premenu a údajů o aápsuLo..'. .,*- J'BS někteří
i-u-íx odborníci odvozují,že na JE 'VTEP. 10CO - Temelín možno
•
'?r(>orit írOO as 300 % spotreby stavebního uiat^riálíi /na př.
:
'ij.i;b?tor_Uy betonu atd/ oproti západním J E e
Podle shora uvedené úvahy, n eis e te± vysokou úsporu re.-•„Lisoval jen na hlavním výrobním bloku J 8 S -.tle nutno proH v K.r:! •"• ostatní části JE,mimo hl e výrobnífclŕv^.ialcona př* :
•« Zařízení staveniště.
«* *-ipx'?5vní budov/.
•™ Kcirariikace*
•«« Bytová výstavba,,
- Dílny,sklady /Velký rozsah ovlivněn současným našim
systémem údršby/6
3
••" řííaterial»náročnost s t a v e b n í c h konstruiccí •
•
'•' ' ?»
-• Néročiié zemní práce*

- Další vyvolané investice,,
Nutno vysvětlit,že těmito částmi ČL ne úicoly RVI' r.caabývají*Proto nepříznivé ukazatele spotřeby stavebního aiEt©«
•••lálu
v rozsahu 200 aa 300 % navíc s nelne pfisucovat řešení
.A V'i1 úkolů zaměřeným na W E R 1000 Temelín,
K dispozici Je ještě další oblast problematiky výstavby JE,nalézající se mimo působnost RVT,káe rsožno hledat
6, nalézat značné investiční a provozní urpox-y* Jedná se o
uatístění jaderné elektrárny v^blízkosti velkých vodních
tokiljvodních ploch,nebo na mořském pobřežím" n&šiali poměrech
ja
takové situování JE velmi stíženo nedostatkem těchto
•': okclií•
Vhodné situování stěžuje požadavek na rozsáhle plo.ijy m r edsného zařízení s taveni ště 9 dílen nápravních budčvř
ťj.aunikacíj,různých pomocných provosů atd e
••• • Závěry®

Zlepšení ukazatelů materiálové náročnosti,.jako výsle:! tk výzkumně vývojových prací úkolů RVT obvykle zejněřených
;-i hl,výrobní blok JE nemůže být 200 až 300 % f ale nutno j3
• rv osová t z úspory obestavěného prostoru-, která podle shore.
in3děného bude cca 16 % z objemu výrobního b l k
Materiálové a investiční úspory nutno realizovat zejme™
,i*. v částech JE, kterými ae úkoly RVT nezabývajíNutno prosazovat umístění JE u velkých vodních toků,
K t jmu zajistit u výrobců a dodavatelů ;nin. prostory zařízení staveniště,radikálně zmenšit dílny v JE aid*
tSkoly RVT zamířit na optimalizaci a inovací W E R 1000,
požadovat modernizaci tech»projektu SSSR voetně snížení
investiční a materiálové náročnosti primární části h l # výrobního bloku»

12.12.88
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Ing. Václav VYSKOČIL, Ing. Zdeněk MLADÍ
Výstavba elektráren 3K0DA, k.p. Praha

Anotace
V referátu jsou posuzovány zvýšené požadavky na jadernou bezpečnosť JETE a hodnoceny některé změny, které jsou
obsaženy v technickém zadání Projektu 88* Je ukázáno, jak
se uvedený trend promítá do nejduleŠitějších uzlů a systémů
bloku s reaktory typu W E R a konkrétně popsáno, jak se některé připravované změny projeví v aktivní zSně reaktoru
WLR-1000'.
1, tfvod
Neoddělitelnou součástí budování jaderné energetiky
v kterékoliv zemi je řešení otázek provozní bezpečnosti Jaderných bloků při projektování, výrobě zařízení, výstavbe,
spouštění i provozu* Požadavky na jadernou bezpečnost se
zvýšily zejména po haváriích 2. bloku jaderné elektrárny
Three Mile Island v USA a 4* bloku Cernobylské jaderné elektrárny v SSSR, To se projevuje nejen u jaderných bloků projektovaných a budovaných v průmyslově vyspělých kapitalistických zemích, ale i u jaderných óloku s reaktory typu
W E R . které jsou základem jaderné energetiky zemí RVHP. To
je zrejmé z tabulky 1, kde je uvedeno srovnaní jednotlivých
opatření pro zvýšení provozní bezpečnosti jaderných bloku
s reaktory WER-440 (typ V-230 r první dva bloky • JE Bohunice, typ V-213 - ostatní bloky v JE Bohunice. JE Dukovany
a JE Mochovce), s reaktory WBR-1000 (typ V-320 - 1, a 2.
blok JE Temelín standardního provedení, V-392 - perspektivní jaderný blok, jehož výstavba se předpokládá koncem devadesátých let) a s tlakovodními reaktory ve vyspělých průmyslových zemích* Podle technického zadání na reaktorové
zařízení V-392. které zpracoval sovětský hlavní konstruktér,
je možno soudit, že Projekt 88 jde v oblasti zajištění jaderné bezpečnosti ještě dále než je současná světová praxe*
Zdá se však, že ne všechna bezpečnostní opatření předpokládaná v Projektu 88 budou beze zbytku realizována* Spise bude rozsah těchto opatření směřovat k úrovni běžné r průmyslově vyspělých kapitalistických zemích*
V tabulce 1 jsou uvedena pouze ta opatření, kde jsou
nejvýraznější odlišnosti mezi bloky s jednotlivými typy
tlakovodních reaktorů a jejím účelem je pouze hrubé kvalitativní hodnocení* Tak na jedné strane u V-392 a u západních PWR jsou další rysy zvyšující bezpečnost (snížení
lineárního zatížení paliva* zmenšení fluence neutronů na
stěnu reaktorové tlakové nádoby, zmenšení rozsahu svarových spojů na reaktorové tlakové nádobě a jejich umístění
mimo oblast aktivní zóny, zdokonalení vnitroreaktorového
měření, diagnostiky a řízení reaktoru, atd*)* Ha druhé
straně je úroveň" provozní bezpečnosti dána i kvalitou
provozních předpisů, obsluhy a údržby zařízení a konečně
i úrovní i důsledností inspekční činnosti státního dozoru
nad jadernou bezpečností*
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°o Sernobylské havárii se tedy postupne přeráší zpi-jd! • kriteria na. jadernou bezpečnost i do oblasti
reak-orů
:
.. VYER, u nichž se až doposud předpokládá] o , ie z •;.<.>,*.... jaderné be Í pe čnosti není třeba nic <?„.?-Aovat9 Ľ o i o
•v;, ako se opustilo a v současné době dochází k uostj !.>••. , ruveřování kriterií jaderné bezpečnosti a iiledáij. ta•;> provozních stavů a parametrů, které ^sou podle BO-'!*'; kriterií jaderné bezpečnosti nejméně příznivé, Uvede:. >-T a parametry se vyhodnocují a hlavní pro je ki ani
,-.v(;ruktér reaktoru přijímají odpovídající opatrenie
,. :c> referátu je y určitém zjednodušeni ukázáno, jak se
,ť..ý trend promítá do nejdůležitějších uzlů a systémů.
'••. Í reaktoryy W E R (Tab.1) a na aktivní^^zónu* která
vuje
rimární zdroj
j primární
zdroj energie
energie aa záření
záření aa rozhodujícím
-- 5.-ni ovlivňuje jadernou bezpečnost,
r.' ...vní zóna
•echnický projekt JETE bvl dokončen v r, ISS^a i mu
.-.•-•• oinovídá koncepce aktivní zó'ny, přičemž určení neutro."yzikálních charakteristik je ^eště o několik 3et
••rri. Všechny organizace, podílející se na přípravě
.rtecí a provozní dokumentace (SPD^ musí počítat s t ái.^
.udě docházet ke změnám v aktivní 'itJnš jak v uspořádá;;!,
j ÍÍ hlediska provozu. 0 některých změnách víme již
;:? že jsou postupně realizovány, jiné se připravují a
.í.K-;ich zatím nemáme představu. Všechny je možné charak.' iovat jako změny, které vedou ke zvýšení jaderné be&~
; -osii, Dále o nich víme, že budou po předepsaných forJ tácia spojených s prověřením a odsouhlasením zaváděny
bř/.iiŤ do provozovaných i rozestavěných JE. Pokud se ne«
p-ovozovatel nebo zpracovatel SPD překvapit a nebude na
přepraven, jejich zavádění může být komplikované a je/::-. efekt bude opožděn nebo zeslaben.
J;;učasný atav změn v aktivní zóně
Je uveden pouze takový výčet změn,^které jsou realiaora blocích v SSSR a mají zásadní význam.
-. Jako právní podklad pro zpracovatele SPD slouží TI1 pro
JSTE, kde jsou v TOBu shrnuty veškeré parametry a oharaivteristiky spojené s jadernou bezpečností. Při obha«
,:obě TP byla vypuštěna tříletá palivová kampaň, ač již
tenkrát bylo upozorňováno, že po roce 1992 připadá v
ivahu pouze tříletá vsázka. V současné době všechny
reaktory spouštěné v SSSR mají tříletou palivovou kanípan a od roku 1989 všechny ostatní reaktory WER-1000
přejdou na tuto vsázku. Lze konstatovat, že až do zajištění dodatku k TP budou v CSSR chybět nej základně j •»
.i;í oficielní výchozí údaje o aktivní zó*ně. Uvedená
skutečnost má nejnepříznivější dopad pro zpracovatele
3PD.
,. Další velkou změnou zanesenou do aktivní zóny je :aová
koncepce používání 5. skupiny orgánů SUZ pro "hasení"
xenónových oscilací* V TP je porze#konstatovánoř že
a e jedná o bórové "Serné*" regulační klas try, které mají všechny poloviční délku. Způsob jejich použití,
funkce vlivu a neutronově-fyzikální charakteristik/
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bohužel chybí, V současné době mají ze sedmi orgánů
SUZ pouze čtyři zkrácenou absorpční délky a všechny
jejich funkce, způsoby používání a nt '-ronově-fyzikální charakteristiky Jsou známé.
3.3» K určitým změnám došlo i v uspořádání vyhořívsjících
absorbátorů, avšak k nejvíce očekávané a žádouo' změně, to jest v přechodu od bóru ke gadoliniu zatíiu
nedošlo.
4* Očekávané změny v aktivní zóně
Jsou uvedeny změny-o kterých se ví, že je hlavní konstruktér a projektant pripravuje a které mají naději, že
budou realizovaný v blízké budoucnosti.
4»1« Zde je nutné na prvém místě uvést zvětšení počtu o?gánů SUZ z 61 na 121„ což má zajistit následující eíekty:
- teplotu opakované kritičnosti menší než 100 °C,
- požadovanou zápornou hodnotu teplotního koeficientu
reaktivity chladivá na začátku palivové kampaně,
- zvýšení účinnosti řízení reaktivityý
- regulaci aktivní zóny vlivem změny spektra.
Změny budou mít nejcitelnější dopad na výrobce tlakových nádob a u zpracovatelů SPD.
4*2• Náhrada bórového vyhořívajícího absorbátoru gadoliniovýnu jehož technologie použití v palivu je náročná
(přísné požadavky na rovnoměrnost rozložení), ale z
hlediska jaderné bezpečnosti a ekonomie využití paliva
je náhrada nutná. Gadolinium v aktivní zóně při vyhorení paliva > 3 000 MWd/tU prakticky úplně vlivem
absorpce neutronů vymizí, a i když má nepříznivý vliv
na tepelnou vodivost paliva, přispívá az 15 % ke zlepšení ekonomie paliva a velmi příznivě ovlivňuje fluenci neutronů na tlakovou nádobu reaktoru* Jeho hlavní
předností ale je, že dává jedinou reálnou možnost zajistit z hlediska jaderné bezpečnosti tolik potřebnou
iifif
zápornou hodnotu teplotního koeficientu
ivimfpf
hldi
b
žití mechanického
h i k é h systému
t
reaktivity chladivá
bez
použití
regulace. Je pochopitelné, že příznivý
efekt
gadolinia
by se projevil i u reaktorů řady V*n;R-440.
Vážnost celé situace potvrzuje založení pracovní skupiny MAAE ve Vídni s názvem "Koordinační výzkumný program
pro bezpečný provoz reaktorů W E R s vyhorívajíoími gadoliniovými absorbátory", jejíž ustavující zasedání bylo v prosinci 1988. Bohužel v rámci programu nejsou zahrnuty otázky technologie výroby paliva s gadoliniovými
vyhořivajícími absorbátory, ale pouze určování neutronovS-fyzikálních charakteristik uvedených mříží. Je
možné konstatovat, že absence gadoliniových vyhořívajících absorbátoru představuje v koncepci aktivní zóny
místo, na něž musí výrobce paliva soustředit největší
pozornost.
4.3. Pro 5« skupinu orgánů SUZ přechod od "černých11 absorbátoru na "šedé", které z hlediska neutronově-fyzikálních charakteristik budou lépe vyhovovat při "hašení"
xenónových oscilací (připadne použít úplne jinou koncepci)*
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4*4. Zdokonalené palivo, u něhož bude zaručen vyšší a •,:•..
vyhoření, snížená pravděpodobnost rozherraetizová-iíř
zvýšená odolnost proti tepelnému cyklování, zvýšeny
tlak plynu v palivovém elementu, náhrada ocelové mi-.
ky zirkoňovou slitinou atd* Kove palivo bude mít za
následek nepříjemné změny v malogrupových difuzních
konstantách pro makrokódy a v termohydraulických cht
rakteristikách aktivní zóny.
-ň Vliv na spouštěcí a provozní dokumentaci
Bezpečnost provozu aktivní zóny je možné posuzovat i
podle přesnosti a detailnosti nejdůležitějších charakteristik a parametrů, které pro WER-1000 jsou následujícít
teplotní koeficienty reaktivity
popis xenónových oscilací
teplota opakované kritičnosti
d) účinnost M ž e n í reaktivity
e) distribuce výkonu v stacionárních a přechodových stev •
f) zásoba do krize přestupu tepla.
S ohledem na prodlení spojené s dodatkem k TP, v němž
byly zahrnuty alespoň" stávající změny v aktivní zóně a
příznivý stav naší výpočetní techniky, možno tušit, že
zpracovatelé SPD se v přípravě ověřeného a spolehlivého
programového vybavení dostanou do časové tísně, která se
může projevit na kvalitě dokumentace*
6. Diskuze a závěry
Jak je z tabulky 1 zřejmé, bloky s reaktory WER-lOOO
(V-320) zaujímají v současní době z hlediska jaderné bezpečnosti zhruba střední úroveň ve srovnání se světovou p~••
xí. To je dáno tím, že bloky byly projektovány v první pol.
vině sedmdesátých let na základě tehdejší úrovně požadavků
na bezpečnost jaderného zařízení* Trend zvyšování jaderné
bezpečnosti je známý, ale méně známé je, že jaderna bezpeč
nost se i ve státech RVHP dostává pod veřejnou kontroluo
Důkazem toho je, že ke konci roku 1988 byla dokončena vzorová Provozní bezpečnostní zpráva pro Rovenskou JE v SSSR
(2 bloky WER-440, 1 blok WER-1000 a 1 blok WER-1000 rozestavěn), která je připravena pro specialisty MAAE. Ti. ma
jí na místě posoudit nejen tuto zprávu, ale i celý provoz
JE. Je nutné poznamenat, še se budou v SSSR připravovat
další JE k obdobné kontrole.
Zatím není známo, jaký trend v této oblasti bude v
GfSSR, ale zvýšení jaderné bezpečnosti i ekonomii provoati
JETB by prospělo, kdyby SPD byla i v BSSR připravována t&v,
jako kdyby se musela předkládat specialistům MAAE a byla
pod veřejnou kontrolou. Práce na programovém vybavení nepo
ícračují uspokojivým způsobem a nedá se předpokládat, že si
iuace 39 v budoucnu vyrazil anění.

Taballrs It- Srovaáni jednotlivých opatření pre avýieaí bezpečnosti jaderných bloků s reaktory WER-440,
TVEtt-1000 a bloků 8 PWB
současná
VtŤ RtAKTOtU
VVCR-440
VVEB-1000
světová
praxe.
V-320
V-230
V-213
V-392
u jader*
(standardní) [projekt 88)

I

polkových bespeEaostaich cílů
istni hodnoceni rišika

l e t e i e k á •patřeni pro s a l i e n t následko
>jektevých havárii

,__ivai n aktivní systeny dochlaxevání
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i

ne

oholí JI

ánlkn radioaktivnich látek
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•bálky ( h e m e t i c k í h e p r o s t o m ) při havárii
m inikeei chladivá s prlaamího okmhii
(spalováni vediktf, filtrovaná přepouštiní

í

^___

stea sacliy«OTinl n ehlaseal restavenéno
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sti tlakevá nádoby reaktem
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