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V tomto čísle vám představíme
společnosti ÚJV Řež a ZAT a jejich
roli při výstavbě a provozu jaderných
elektráren. V medailonku významných
osobností si připomeneme profesora
Jaroslava Němce, jednoho z otců
našeho jaderného programu. Detailně
se zaměříme na periodické hodnocení bezpečnosti jaderných elektráren
na Slovensku a plnění podmínek SÚJB
pro Jadernou elektrárnu Dukovany.
V rámci tématu prodlužování životnosti vám na následujících stránkách
přineseme také informace o judikátech Evropské komise, o monitorování
životnosti tlakové nádoby reaktoru
V-213 nebo monitorování stavu paliva
během životnosti jaderné elektrárny.
Seriály o infrastruktuře horkých komor
Centra výzkumu Řež a o normalizaci
odchylky byly z obsahových důvodů
posunuty do následujícího čísla.
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editorial
Vážení čtenáři,
uprostřed letošního léta – přesněji 28. července 2020 – byly podepsány smlouvy mezi společnostmi ČEZ, a. s., Elektrárna Dukovany II, a. s. a státem (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
k provedení první etapy výstavby nového jaderného bloku na lokalitě JE Dukovany.
Je tedy naplánováno a smluvně zajištěno vše, co se musí udělat do ukončení výběrového
řízení a podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem k realizaci výstavby nového jaderného
bloku v Dukovanech.
Obsahem druhé etapy výstavby bude projektování a získání stavebního povolení, náplní třetí
etapy bude vlastní výstavba a spouštění, čtvrtá etapa pak zahrnuje zkušební provoz EDU 5.

V dlouhodobé energetické koncepci se počítá i s další výstavbou jaderných bloků. Podstatná je
však skutečnost, že do doby plného zprovoznění EDU 5 a ukončení zkušebního provozu dojde
k souběhu provozu nového bloku se současnými čtyřmi bloky EDU. ČEZ si stanovil hranici provozování současných bloků EDU do roku 2045 respektive 2047, tedy celkově na 60 let provozu.
Toto číslo časopisu Jaderná energie/Jadrová energia je věnováno právě fenoménu dlouhodobého provozu jaderných reaktorů. Ve světě to není zase tak nic neobvyklého – nejstarší
provozovaná švýcarská jaderná elektrárna Beznau má za sebou 51 let provozu, mnohé jaderné elektrárny v USA mají obnovenou licenci a počítají s provozem na celkových 60, nebo
dokonce i 80 let. A co vše může být spojeno s dlouhodobým provozem jaderných reaktorů si
přečtete na následujících stránkách nového čísla časopisu.

Aleš John
předseda redakční rady

1

Celkový harmonogram výstavby nového bloku EDU 5 předpokládá kolaudaci a zahájení zkušebního provozu v roce 2036–2038.
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EGP a jeho role při
výstavbě a provozu
jaderných elektráren
Ing. Jakub Vyvadil
Článek představuje kompetence ÚJV Řež, a. s. a jeho divize ENERGOPROJEKT Praha v souvislosti s aktivitami plánované
výstavby NJZ v České republice. V rámci představení jsou uvedeny dlouhodobé zkušenosti s projektováním energetických celků v ČR/SR a aktuální reference ÚJV Řež ze zahraničních výstaveb JE. Pro úplnost je popsána personální zajištěnost a připravenost pro budoucí rozvoj personálních kapacit ÚJV Řež a divize ENERGOPROJEKT Praha.
The article introduces competence of ÚJV Řež and its department ENERGOPROJEKT Praha in relation to the planned
construction of new NPP in Czech Republic. The introduction describes long-term experience with project development
of power plants in Czech and Slovak Republic and current references from new built NPP in foreign countries. For
complete overview of ÚJV Řež and ENERGOPROJEKT Praha article contains description of engineering capacities and
planned development of personnel capacities.
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ENERGOPROJEKT PRAHA (dále EGP) je divize ÚJV Řež, a. s. zaměřená na projektové,
inženýrské a konzultantské služby v oblasti
jaderné i klasické energetiky.
B U DO VÁ N Í KO M P E T E N C E
ČESKÉHO GENERÁLNÍHO
P R O J E K TA N TA O D R O K U 1 9 4 9
EGP byl založen v r. 1949, aby plnil úlohu
generálního projektanta při budování československé energetiky. Tuto roli pak neopustil
za celou dobu své samostatné existence. EGP
historicky působil v pozici generálního projektanta v procesu přípravy a výstavby všech
14 bloků jaderných elektráren v Čechách
a na Slovensku (JE Dukovany, JE Temelín,
JE Bohunice, JE Mochovce) a dalších jaderných zařízení – skladů vyhořelého jaderného
paliva v areálech JE Dukovany a JE Temelín,
i dnes působí v této oblasti jako významná
inženýrská organizace.
EGP vykonává činnosti hlavního projektanta a technického koordinátora v oblasti energetiky i v současné době, průběžně
rozšiřuje oblast služeb v reakci na situaci
na trhu a s každou další zakázkou získává
cennou referenci a posiluje svoji kompetenci. Za 70 let v oboru prošlo jeho pracovišti

tisíce odborníků a dlouholeté know-how se
daří úspěšně předávat již po čtyři generace.
AKTUÁLNÍM ÚKOLEM PRO DIVIZI
ENERGOPROJEKT PRAHA JE
P Ř Í P R AVA V Ý S TAV B Y N J Z V Č R
EGP se své hlavní specializaci v jaderné energetice věnuje kontinuálně, takže je připraven
zajistit svoji roli prakticky v jakémkoli dodavatelském modelu. Jako projektová organizace
s všeprofesním záběrem, se znalostí českého
regulatorního a legislativního prostředí a znalostí projektů předních světových dodavatelů
je připraven zajistit koordinaci projektu jako
celku ve všech fázích projektové přípravy,
včetně zajištění podpory investora v přípravě
a průběhu výstavby a při uvádění do provozu.
EGP nabízí komplexní služby hlavního projektanta v průběhu celého životního cyklu jaderných elektráren. Hlavní projektant je zodpovědný za kompletní projektovou přípravu
díla, koordinaci jednotlivých částí a je součástí
povolovacího a licenčního procesu jako zpracovatel povolovací a licenční dokumentace.
Tvoří tak silnou oporu investorovi a budoucímu provozovateli díla ve všech souvisejících
procesech nejen po dobu výstavby, ale po celou dobu provozu elektrárny.

Poté, co byly úspěšně uvedeny do provozu
JE Dukovany (1985–1987), Temelín (2000–
2002), J. Bohunice (1980–1981) a Mochovce
1. a 2. blok (1998–1999) zahájil EGP v roce
2002 práce na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce. Na Mochovcích EGP vykonává činnost
generálního projektanta pro stavbu rozdělenou do množství dodavatelských celků doposud. V rámci změnového řízení se podílí
na zpracování a celkové koordinaci dokumentace Basic Design, která byla využita pro licencování a povolovací proces JE. Tato činnost,
která zahrnuje technickou koordinaci řady
dodavatelských celků na úrovni dokumentace Basic Design, dlouhodobě umožňuje
vychovávat další generaci odborníků pro roli
hlavního projektanta jaderných elektráren.
EGP se kontinuálně podílí na přípravách
NJZ ve světě a uplatňuje tak zkušenosti získané v rámci budování jaderné energetiky
v Čechách a na Slovensku.
Mezi významné reference v zahraničí patří
účast na projektech JE Akkuyu 4 × 1 200 MW
v Turecku, kde EGP působil v roli technické
podpory státního jaderného dozoru při hodnocení dokumentace pro licencování první
JE v Turecku. Práce mj. zahrnovala zpracování nezávislých analýz pro oblasti důležité z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti
včetně projednávání požadavků na licenční
dokumentaci, resp. technické řešení a bezpečnostní úroveň s ruským dodavatelem JE,
program školení zaměstnanců tureckého
státního jaderného dozoru a vývoj a implementace specializovaného SW pro hodnocení licenční dokumentace JE. Ve Finsku,
v rámci přípravy JE Hanhikivi, 1 × 1 200 MW,
působí EGP na straně dodavatele, přímo

spolupracuje s ruským generálním projektantem JE. Zde se EGP podílí na přípravě
strukturované báze ve Finsku platných předpisů a požadavků na projekt, pro úspěšné
povolování a licencování jaderného zdroje.
Pro JE Hanhikivi dále EGP vypracoval detailní metodiky pro zpracování h analýz vnějších
a vnitřních vlivů.
Příprava výstavby NJZ v Uzbekistánu umožnila EGP poskytnout odbornou podporu
investorovi při projednávání EPC kontraktu. EGP se od roku 2017 prostřednictvím
smlouvy s Evropskou komisí podílí na posuzování stress testů pro provozovatele íránské
JE, k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající mezinárodním standardům. V Egyptě je kontrakt připraven na pozici podpory
státního jaderného dozoru při licencování
první egyptské JE El Dabaa. EGP dále jedná o zapojení do projektu Paks II v Maďarsku
na straně investora.
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V DOBRÉ KONDICI
DÍKY NEPŘETRŽITÉ
ČINNOSTI V OBORU
Kompetenci projektové organizace v oblasti investiční výstavby v energetice je možné
udržet jedině souvislou prací na množství
náročných projektů. Schopnost zajistit a realizovat složité zakázky je základním předpokladem přípravy a udržení kvalifikovaných
odborníků a potřebné pracovní kapacity
a dalšího rozvoje.

EGP je zapojen rovněž do podpory provozu
stávajících JE, zejména v Čechách a na Slovensku, kde v oblasti projektových a inženýrských činností doplňuje komplex služeb na podporu provozu JE zajišťovaných
ÚJV Řež, resp. Skupinou ÚJV. Služby zahrnují
např. spolupráci na zvyšování výkonu a účinnosti jaderných bloků v ČR a SR. Pro jaderné
bloky ČEZ dále zajišťuje EGP projekty vybraných investičních akcí a technickou podporu
při plnění podmínek provozu daných Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. EGP
se ve spolupráci s dalšími divizemi ÚJV Řež
rovněž podílí na periodickém bezpečnostním hodnocení provozu JE.
EGP také vyvíjí specializované SW nástroje,
které poskytují provozovateli podporu pro
provoz (GADUS inteligentní digitální prohlížeč dokumentace), tak pro přípravu licencování (LBAT nástroj pro podporu licencování JE)
a podporu implementace metodiky funkční
analýzy úrovní ochrany do hloubky (HIDRA).
Databázové a 3D projektování je v současné době samozřejmostí. EGP nabízí rovněž
administraci a koordinaci velkých projektů
ve 3D. Aby byli projektanti schopni efektivně a přesně zjišťovat skutečný stav zařízení,

představujeme

ověřených poddodavatelů, se kterými jsou
dobře nastaveny procesy spolupráce a koordinace, odladěné na řadě společných projektů v minulosti.
EGP dlouhodobě spolupracuje s technickými vysokými školami, ať už v pozici obchodního partnera, spoluřešitele náročných
technických zadání nebo zaměstnavatele
absolventů. V případě reálného rozjezdu přípravy NJZ bude EGP schopen zaměstnat až
desítky nových absolventů technických oborů ročně.
využívá EGP vlastní laser scan. Po zpracování
dat z laser scanu projektanti přímo pracují
ve 3D modelu na projektu požadovaného
technického řešení.
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P R A C O V N Í K A PA C I TA D I V I Z E
ENERGOPROJEKT PRAHA
Divize EGP má v současné době cca 200
projektantů, naprostá většina je s vysokoškolským vzděláním odpovídajícího profesního zaměření. Disponuje projektanty všech
nosných profesí – strojně jadernou, elektro,
kontroly a řízení, stavební a 3D modelování
a databázové projektování. Náročné víceprofesní projekty vyžadují řízení prací zkušenými hlavními inženýry projektu, tyto odborníky si EGP také dlouhodobě připravuje
ve vlastních řadách.
V současné době EGP disponuje dvacetičlenným všeprofesním týmem, podílejícím se
na činnostech spojených s přípravou NJZ v ČR.
EGP pro zajištění inženýrských služeb využívá téměř 50 autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT. V rámci divize působí odborníci s autorizací ke zpracování dokumentace
a posudků EIA, dále odborníci působícící
jako energetičtí specialisté a auditoři pro životní prostředí.
Nad rámec vlastních pracovních kapacit,
EGP spolupracuje s dalšími složkami Skupiny ÚJV a má vybudovanou síť dlouhodobých

EGP je tedy pro potřeby přípravy a realizace
NJZ v ČR schopen a reálně připraven zastřešit, řídit a koordinovat pracovní kapacitu v řádech několika stovek inženýrů, projektantů
a technických odborníků.

Ing. Jakub Vyvadil

Absolvent ČVUT v Praze, Fakulta strojní. V divizi ENERGOPROJEKT PRAHA působí na strojním oddělení od roku 2010.
V pozici vedoucí projektant se podílel na přípravě podpůrných studií a povolovacích dokumentů při přípravě NJZ EDU.
V rámci činností profesního koordinátora strojního oddělení zaštiťuje projekty klasických a jaderných elektráren v ČR
a zahraničí (Írán, Jordánsko, Pákistán, Švédsko, Finsko).
Jako hlavní inženýr projektu vedl projekty dodávek projektové dokumentace technologických celků na jaderných
elektrárnách. V roce 2019 byl jmenován manažerem divize
pro přípravu NJZ.
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Jaderné elektrárny
ve světě řídí české
technologie
Ing. Jan Homut, Ing. Miroslav Vaněček
ZAT a.s. dodává řídicí systémy a know-how do více než 65 zemí světa. Firma nasazuje své řídicí systémy zejména na jaderné reaktory typu VVER. I díky ZAT se Česká republika řadí mezi světové dodavatele nejpokročilejších řídicích systémů
pro jadernou energetiku s ohledem na bezpečnost řízené technologie. Společnost s téměř 60letou tradicí patří mezi
zakladatele automatizace ve světě.

Se znovuotevřením tématu dostavby jaderných bloků u nás a možností zapojení
českých firem do tendru se často skloňuje
otázka, do jaké míry ještě Česká republika
disponuje jaderným know-how. Společností, která nám v tomto směru dělá dobré jméno ve světě, je příbramský ZAT a.s.,
dodavatel řídicích systémů pro energetiku
a průmysl.
ZAT působí v oblasti dodávek do jaderné
energetiky 45 let. Jeho řídicí systémy a know-how najdete na 30 procentech jaderných
elektráren v EU a na 10 procentech ve světě. Vyvíjí, vyrábí a nasazuje řídicí systémy jak
pro velké jaderné reaktory typu VVER-440,
VVER-1000 a VVER-1200, tak pro malé a výzkumné reaktory a související jaderné technologie. V současné době dodává už čtvrtou
generaci svého řídicího systému SandRA
(Safe and Reliable Automation). Platforma
obsahuje řadu řídicích stanic Z100 pro bezpečnostní funkce a Z200 pro obecné použití.
Na této bázi taktéž běží moderní řídicí systém třídy Distributed Control System (DCS)
s označením SandRA Synergy. Systém je
postavený na technicky vyspělé součástkové
základně a navržený pro náročná průmyslová odvětví vyžadující vysokou spolehlivost
a dlouhou dobu života řídicího systému.

Z N A L O S T L E G I S L AT I V Y
JE ZÁSADNÍ
Ve světě není mnoho firem, které mohou dodávat řídicí systémy pro primární i sekundární
okruh jaderných elektráren na evropský trh.
ZAT je jednou z nich. „Pokud chce firma uspět
na tak náročném trhu, musí mít schopnost
pochopit zvyklosti a požadavky dozorových
orgánů pro jadernou bezpečnost a provozovatelů jaderných technologií a přizpůsobit
se jim. Znalost místní legislativy a splnění

Obr. 1: ZAT patří mezi čtyři firmy v EU, které vyvíjejí,
vyrábějí, projektují a dodávají vlastní řídicí bezpečnostní
systém pro primární část jaderných elektráren
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ZAT supplies control systems and know-how to more than 65 countries around the world. The company sets up its control
systems especially in the nuclear reactors type VVER. The Czech Republic, also thanks to ZAT, ranks among the world
suppliers of advanced control systems for nuclear power engineering regarding to safety of controlled technologies. The
company with almost 60-years´ tradition belongs to the founders of automation in the world.

představujeme

Obr. 2: Systém SandRA Z101 – výkonové řízení pohonů
pro ovládání regulačních systémů reaktoru

tvrdých mezinárodních předpisů je proto zásadní,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.
Jeho slova dokládá i fakt, že společnost uspěla v posledních tendrech na dodávku řídicích
systémů na rekonstrukci i výstavbu jaderných
elektráren ve Finsku. Přitom tamní bezpečnostní předpisy jsou, podle generálního ředitele společnosti Fennovoima, v oblasti jaderné energetiky jedny z nepřísnějších na světě.
Aktuálně má ZAT v jádře rozpracované zakázky kromě Finska také ve Francii, v Arménii,
v Maďarsku, na Slovensku i v České republice.
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TVRDÉ NORMY I AUDITY
Stejně, jako znalost místní legislativy, je
také zásadní nastavení interních procesů
ve firmě. „Na našich pracovištích v Příbrami
a Plzni máme dlouhodobě zavedené procesy podle mezinárodních norem, v průběhu roku také procházíme náročnými audity
ze strany českých i evropských zákazníků či
certifikačních orgánů,“ doplňuje Vladislava
Česáková, členka představenstva ZAT. Z oblasti jaderné energetiky aktuálně firma prošla
hodnocením klíčových zákazníků Slovenské
elektrárne, a.s., a společnou revizí firem ČEZ, a. s.
a Škoda JS a.s. Audity byly zaměřeny na ověření plnění požadavků řízení kvality dodávek pro jaderné zakázky. „V obou případech
jsme byli velmi dobře hodnoceni a zůstáváme na další tři roky schválenými dodavateli
pro projekty našich odběratelů,“ doplňuje Ivo
Tichý. Za zmínku stojí také audit mezinárodní certifikační společnosti DNV GL, který
proběhl v květnu tohoto roku. Ta ZAT zařadila mezi nejlépe připravené firmy na trhu,
které velmi dobře zvládly koronavirovou krizi. Auditoři ocenili zejména včasně zavedená
a účinná opatření na ochranu zaměstnanců
nejen z pohledu jejich zdraví, ale i zachování
zaměstnanosti i všech pracovních míst.
TECHNOLOGIE PRO JÁDRO
Na jaderné elektrárny, stejně jako na tepelné
či vodní, dodává ZAT komplexní i dílčí projektová řešení. Řídicí systém SandRA v České
republice řídí téměř ze sta procent Jadernou
elektrárnu Dukovany, dílčí projektová řešení pro řízení technologií jsou uplatňována
i v rámci průběžné modernizace obou českých jaderných elektráren. Mezi nejúspěšnější
produkty v oblasti jaderné energetiky firmy

patří systém řízení a kontroly regulačních tyčí
pro primární část jaderné elektrárny (RRCS)
a systém řízení výkonu reaktoru (RCS). Jejich
úkolem je regulovat, zpomalovat či v případě
nutnosti zastavit štěpnou reakci v reaktoru.
Obsahují speciální bezpečnostní funkce zařazené do nejvyšších bezpečnostních kategorií.
Systém RRCS od společnosti ZAT je nasazený
nejen na všech jaderných elektrárnách v České republice a na Slovensku, ale i na řadě evropských jaderných elektráren s typem reaktoru VVER.

Ing. Jan Homut

Pracuje ve společnosti ZAT na pozici ředitele úseku Jaderná energetika – primární okruh. Je zodpovědný za dodávky
řídicích a bezpečnostních systémů pro tuto část jaderných
elektráren. Do společnosti ZAT nastoupil v roce 2007 po absolvování fakulty elektrotechnické ZČU. V prvních čtyřech
letech pracoval jako zkušební technik zodpovědný za uvádění řídicích systémů do provozu, poté působil na manažerských pozicích. V roce 2016 se stal zástupcem ředitele
divize Energetika, v současné funkci působí od ledna 2020.

Obr. 3: ZAT v posledních letech investoval do vývojového,
výrobního a technického zázemí přes 300 milionů korun

N O VÁ PAT E N T O VA N Á
TECHNOLOGIE PRO JÁDRO
Do oblasti jaderné energetiky a vývoje systémů RRCS a RCS investoval ZAT za posledních
pár let téměř 60 milionů korun. „V loňském
roce jsme například po čtyřletém vývoji představili patentovanou technologii – novou generaci systému RRCS,“ upřesňuje Ivo Tichý. Pro
reaktory VVER-1000 a VVER-1200 vývojové
centrum ZAT na vlastní platformě SandRA vyvinulo nový systém pro řízení regulačních tyčí
RRCS s přesnějším vyhodnocováním jejich
polohy a schopným pracovat i při jednoduché
poruše čidla nebo kabelové trasy. Výhodami
jsou také zkrácení doby údržby systému při

Ing. Miroslav
Vaněček

Pracuje ve společnosti ZAT od roku 1998. Od ledna 2020
působí na pozici ředitele úseku Energetika a distribuce.
Je zodpovědný za dodávky řídicích systémů pro jaderné
energetické zdroje – časti strojovny, dozorny a pomocné
provozy, tepelné a vodní energetické zdroje, transfer a distribuci elektrické a tepelné energie. Ve firmě pracoval na
pozicích projektant a hlavní inženýr, od roku 2008 vedl
projekční skupinu a působil na manažerských pozicích.
Je absolvent ČVUT v Praze.

plánovaných odstávkách, životnost třicet let
a zlepšení kvality kontroly aktivní zóny, kdy je
k dispozici rozsáhlejší diagnostika mechanického stavu pohonu, klastru a palivové kazety.
Vývoj probíhal ve spolupráci se Škodou JS.
ČESKÉ AMBICE VE SVĚTĚ
Společnost ZAT patří mezi čtyři firmy v EU,
které vyvíjí, vyrábí, projektují a dodávají vlastní
řídicí bezpečnostní systém pro primární část
jaderných elektráren. „Díky vlastnímu zázemí máme inženýring projektů, včetně vývoje
řídicích systémů, pevně v rukou, umíme tak
rychle reagovat na potřeby zákazníka a přizpůsobit řídicí systém jeho požadavkům,“
říká Ivo Tichý. Podle něj je vlastní vývoj řídicích systémů pro jádro, kde jsou stanoveny
jedny z nejnáročnějších požadavků nejenom
v bezpečnosti, a velké know-how zejména
v legislativě, značná konkurenční výhoda.
Společnost ZAT však nemá ambice jen v oblasti dodávek na velké jaderné bloky, chce se
také účastnit projektů výstavby malých modulárních reaktorů v Evropě i ve světě. S vývojem a nasazením technologií pro malé jaderné reaktory má firmy dlouholeté zkušenosti,
realizovala například dodávky pro výzkumný
reaktor LVR-15 v Centru výzkumu Řež nebo
pro malý experimentální jaderný reaktor
v Brazílii. „Jsme také připraveni dodávat naše
řídicí systémy už při vývoji technologií. Máme
na to kompetence, ostatně se dodávkami řídicích systémů pro výzkumné technologie
v České republice nepřímo podílíme na vývoji
jaderného reaktoru čtvrté generace,“ uzavírá
Vladislava Česáková.
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VÝZKUM A VÝVOJ
Společnost ZAT investuje ročně do vývoje přibližně 30 milionů korun bez ohledu na stav
ekonomiky či další vlivy, jako je aktuálně
koronavirus. „Tyto prostředky jdou do vývoje
produktů pro všechny segmenty trhu, na které cílíme, tedy i pro tepelnou a vodní energetiku, průmysl, drážní systémy, plynárenství
a smart systémy. Ve svém portfoliu se zaměřujeme i na vývoj a implementaci technologií z oblasti Průmyslu 4.0, IoT technologií,
inteligentních bezdrátových systémů a nadstavbových manažerských systémů,“ doplňuje Vladislava Česáková. Společnost například vyvinula a úspěšně nasazuje platformu
SimONet pro bezdrátový sběr dat, jejich uložení, vyhodnocení a vizualizaci prostřednictvím technologie IoT.

medailonek významných osobností

Prof. Ing. Dr.
Jaroslav Němec, DrSc.
Ing. Aleš John, MBA
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Profesor Němec na konferenci v Srní

Profesor Jaroslav Němec byl jedním z otců
československého
jaderného
programu
a významným vysokoškolským pedagogem.
Jeden z jeho zásadních vědeckých objevů,
objev faktoru velikosti (tedy přesně definovatelného vlivu rozdílu mezi výsledky získanými při zkouškách na malých laboratorních
vzorcích a skutečným chováním v reálných
tělesech na pevnost a životnost konstrukcí)
je úzce spojen se změnou konstrukce tlakové
nádoby pro první československou jadernou
elektrárnu A1 v Jaslovských Bohunicích.

Jaroslav Němec se narodil 15. 3. 1921 v Horažďovicích, v rodině učitele na místní měšťance.
Po maturitě na sušickém gymnáziu pokračoval studiem abiturientského kurzu na strojní
průmyslovce v Plzni, po další maturitě v roce
1942 nastoupil do výpočtového oddělení
pražské ČKD, kde zahájil kariéru skvělého
technika a inženýra. Až po válce, v roce 1946,
se na naléhání manželky zapsal na pražskou
techniku, kde dokázal složit všech čtyřicet
předepsaných zkoušek do závěrečných státnic za jediný rok, aniž by chodil na přednášky.

Prof. Ing. Dr. Jaroslav Němec, DrSc.)
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V polovině 50. let nasměroval své úsilí na pedagogickou dráhu. Stal se profesorem strojní
fakulty na Vysoké škole železniční v Praze,
kde spojil dva oddělené a do té doby málo
spolupracující obory, nauku o materiálu
a mechaniku, do jednoho. Tím položil základ
nového oboru – nauky o mezních stavech těles, ze které později vznikl širší obor – materiálové inženýrství. Výchova mladých inženýrů
mu byla vždy velmi blízká a stala se vedle
vědecké a badatelské práce jeho celoživotním posláním.
Byl zakladatelem a dlouholetým vedoucím
Katedry materiálů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Později se stal
ředitelem Ústavu teoretické a aplikované
mechaniky ČSAV, kde mj. založil nové oddělení biomechaniky a zasloužil se o to, že se
Československo stalo jedním z prvních „východoevropských“ států rozvíjejících chirurgii kloubních náhrad.
Objasnil principy vzniku a šíření vad a trhlin
v konstrukčních materiálech rozměrných
a složitých konstrukcí, určil přechodové teploty těles směrem k rozvoji křehkých lomů
konstrukcí a svarů, vliv povrchových vrstev
na životnost těles mechanicky a tepelně
namáhaných a vysvětlil procesy degradace
bariér kovových materiálů vlivem provozního stárnutí, což má pro jadernou energetiku
klíčový význam. Díky věhlasu, který v těchto
oborech získal, byl jmenován jedním z prvních ředitelů mezinárodní vědecké společnosti International Conference of Fractures,
později se stal jejím viceprezidentem a čestným členem.
Za mimořádné počiny ve vědě a pedagogice získal na 250 ocenění, mj. Národní cenu
Česká hlava za rozvoj jaderné energetiky, dvě

Státní ceny za vědu a výzkum, medaili ČSAV
za zásluhy o vědu a lidstvo, Komenského medaili za pedagogiku, a celou řadu dalších.
Dejme teď slovo jeho kolegům, aby nám tohoto skvělého člověka přiblížili osobní vzpomínkou.
Jiří Žďárek
Katedra materiálů FJFI sídlila v Křemencově
ulici ve velmi prostém starém domě. V zimě
jsme museli nosit uhlí, aby bylo možné se
v posluchárně aspoň trochu ohřát. Profesor
Němec i v tomto skromném prostředí dokázal předávat svoje znalosti a vychovávat mladou generaci v oblasti hodnocení materiálu.
To jednoznačně ukazuje jeho vizi, že stárnutí všech konstrukčních materiálů v jaderných elektrárnách bude jedním z klíčových
problémů pro potvrzení jejich dlouholeté

medailonek významných osobností
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Obr. 4: Obrazy prof. Němce na radnici v Kašperských horách

životnosti. Diplomové i dizertační práce posluchačů byly vždy spojeny s některým z významných domácích výrobců komponent
pro JE: Škodou JS, Vítkovicemi či Sigmou.
Moje dizertační práce „Hodnocení nízkocyklové únavy za zvýšených teplot“ byla profesorem Němcem podpořena v roce 1967
možností odjet do USA a PhD dokončit
na Pennsylvania State University. Rok 1968
pak moje vízum zrušil, profesor Němec mě
přijal zpět a pod jeho vedením jsem mohl
CSc. dokončit. Nikdy na profesora Němce
nezapomenu a jsem vděčný za léta pod
jeho vedením.
Milan Brumovský
Pro nové plynovody bylo nutno přejít na potrubí se spirálovými svary, se kterými nebyly do té doby zkušenosti. Pod vedením
profesora Němce jsme prováděli zkoušku,
abychom zjistili, při jakém přetlaku potrubí s trhlinkami ve svarech skutečně praskne. Destrukční zkoušky na zkušební lince
v Bolevci prokázaly, že pevnost potrubí je

podstatně větší než výpočtová. Posledním
článkem byla tlaková zkouška 10metrového
potrubí vzduchem ve vojenském polygonu v Mimoni. Roura byla zakopaná v zemi
a na hlínu nad ni jsme pro jistotu nechali
položit ještě nějaké betonové panely. Když
tlak dosáhl hodnoty 60 atmosfér – to byla
bezpečnostní hodnota pro uzavření polygonu – přesunuli jsme se do bunkru v blízkosti
zkoušky a čekali. A protože tlakování s rostoucím tlakem postupovalo pomaleji a pomaleji, tak profesor Němec začal vyprávět, jak
se dostal k materiálově-pevnostní problematice. Po maturitě v roce 1940 chtěl studovat
malířství, ale Němci zavřeli umělecké školy.
Protože mu hrozilo totální nasazení – byl ročník 1921 – jeho třídní profesor mu doporučil,
aby si udělal jednoroční nástavbu na strojní
průmyslovce v Plzni. Po jejím ukončení pak
nastoupil v Praze do Českomoravské strojírny Kolben a Daněk, kde postupně „propadl“
vědecko-technické revoluci. A tak jsme povídali až do ranních hodin, kdy konečně došlo
k destrukci a mohli jsme zkontrolovat výsle-

Ačkoliv se profesoru Němcovi nesplnil jeho
sen studovat uměleckou akademii, výtvarné umění zůstalo jeho koníčkem po celý
život. Byl skvělým malířem, své obrazy, oleje
a akvarely z tuzemských i zahraničních cest
a především z milovaného Pošumaví vystavoval na více než dvaceti výstavách doma i v cizině. Jeho obrazy tvoří stálou expozici zámku
v Horažďovicích, na radnici v Kašperských
Horách, v muzeu v Sušici nebo na zámku
v Příchovicích.
František Hezoučký
Akademika Němce jsem poznal někdy kolem roku 1971 při řešení zbytkové pevnosti
kesonových trubek avialové nádoby reaktoru
v Jaslovských Bohunicích. Tehdy jsem jako
mladý inženýr se zvědavostí sledoval jeho
způsob myšlení, kladení otázek, dedukcí
a výpočtů, které nakonec vedly k uspokojivému závěru – reaktor mohl dále pracovat.
S profesorem Němcem jsem se pak setkával
na řadě porad k energetice na jeho pracovišti v ČSAV v Karlově ulici v Praze. Když jsem
později pracoval na Temelíně, pan profesor
se zajímal o veškeré naše problémy při spouštění. Málokterý z dnešních provozáků ví, jak
nám během spouštění druhého bloku ETE
pomohl vyřešit praskliny okolo odvodnění
jednoho z převáděcích potrubí mezi regulačními ventily a VT dílem turbíny.
Profesor Němec si před lety mezi odborníky vysloužil přezdívku průšvihový akademik
– a ne proto, že by maléry vyvolával… Vždycky,
když se nějaké technické dílo ocitlo na pokraji katastrofy, existovala jediná pomoc –

zavolat profesora! Některé maléry, které řešil a které zůstaly před širokou veřejností až
dodnes utajeny, popisuje Vladimír Labuda
ve své knížce 5 minut do katastrofy…Zavolejte profesora Němce!
Jeden z nejobtížnějších technických úkolů jeho inženýrské kariéry názorně ilustruje znalosti, pohotovost a sebedůvěru, které
Jaroslavu Němcovi umožňovaly přijímat tak
obrovskou zodpovědnost podepsat se pod
záruku, že konkrétní technické dílo může dál
spolehlivě sloužit.
Koncem 70. let byly v rourách již položeného
a zasypaného tranzitního plynovodu z Ruska do západní Evropy, v úseku mezi Brnem
a Prahou, zjištěny trhlinky ve svarech. Vykopat a vyměnit všechny roury by znamenalo
nejen nepředstavitelné náklady, ale i obrovskou mezinárodní ostudu. A tak profesor Němec, samozřejmě po nezbytných měřeních,
výpočtech a zkouškách, provedl gigantickou
„léčbu šokem“ – rozdělil plynovod na úseky,
které natlakoval vodou na sto atmosfér, tedy
na tlak jen o něco nižší než destrukční. Napětí v materiálu způsobilo malé plastické deformace, kterými se trhlinky „zatáhly“. Tranzitní plynovod slouží dodnes.

„Technická díla nesmí být našimi pány, nesmí
ohrožovat naše prostředí ani naše životy“ – to
bylo životní krédo profesora Jaroslava Němce, jehož vpravdě renesanční talent se prosadil nejen ve vědě a technice, ale i v malířství,
pedagogice a filozofii.
Profesor Jaroslav Němec zemřel 2. března
2005, v březnu příštího roku si připomeneme
sté výročí jeho narození.

Zdroj:
Vladimír Labuda, 5 minut do katastrofy…Zavolejte
profesora Němce!, 1984, Agentura J.L.M
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dek zkoušky – metrákové betonové panely
byly rozmetány desítky metrů okolo a v místě zkoušeného potrubí zela obrovská díra.
Předpoklady o výpočetních parametrech se
ale potvrdily a věděli jsme, že i „zmetkové“
roury vydrží tlak 110 atmosfér, tedy vysoko
nad tlakem provozním.
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Risk-oriented Decision
Making in Operation
of Czech NPPs –
History, Current
Status and Challenges
RNDr. Jaroslav Holý, Ing. Stanislav Husťák,
Ing. Roman Aldorf, Mgr. Jan Kubíček, Ing. Ladislav Kolář,
Ing. Ondřej Mladý, Ing. Milan Hladký
Článek se věnuje problematice pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti provozu JE v ČR, jeho historii, současnému stavu metodologie a modelů pro analýzy rizika a využití těchto modelů při aplikacích podporujících rizikově
podložené rozhodování.
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Po stručném úvodu se článek postupně zaměřuje na úlohu PSA v procesech zajištění bezpečnosti provozu JE, roli
PSA týmu při vývoji a využití modelu PSA JE (se speciálním zaměřením na aktivity a projekty PSA týmu v ÚJV Řež), na
české standardy a návody pro PSA a roli dozorného orgánu při jejím uplatňování, na poslední metodická zdokonalení
PSA, na široké spektrum aplikací PSA v ČR a konečně na chybějící články v metodice a datech prozatím limitujících
ještě širší využití PSA.
Cílem článku je podat souhrnný obrázek dokladující široké možnosti uplatnění PSA v současnosti a budoucnosti při
udržování a zvyšování bezpečnosti provozu složitých pokročilých technologií pracujících na měřitelné úrovni rizika.
Konkrétnější číselné informace o riziku provozu JE v ČR lze nalézt ve zde uvedených referencích.
The article deals with probabilistic safety assessment (PSA) of nuclear power plants operation in Czech Republic – the
history of it, current status of the methodology and development of PSA models and with using PSA models and results
in support of risk-oriented decision making.
Following brief introduction, the article discusses the impact of PSA on the processes related to NPP safety, the role
of PSA team in the development and applications of PSA model (with specific focus put on the activities and projects
with PSA team in ÚJV Řež involved), Czech standards and guides for PSA issued by Czech regulatory body (SÚJB), last
methodical developments made in PSA worldwide, broad spectrum of PSA applications in Czech Republic and, last
but not least, the recently identified challenges in the PSA methods and data reducing the potential for fully using PSA.
The goal of the article is to draw a picture providing evidence about broad spectrum of possibilities in applying
PSA nowadays and in the future in keeping and increasing safety level of operation of complex advanced technologies
working on measurable risk level. A more concrete numerical information about the risk of NPP operation in Czech
Republic can be found in the references.

1. INTRODUCTION
Safety analyses are traditionally qualified as
deterministic or probabilistic, but any safety
analysis developed nowadays always includes
a mix of probabilistic and deterministic aspects with varying weight of each. The added
value provided by probabilistic safety assessment (PSA) is that it considers all possible
combinations of equipment failures and human errors and quantifies the probability of
hazardous events or sequences. This achievement makes possible to identify important

features of the plant risk portfolio, e.g. the
relative risk impact of unavailability of various
components, systems or events, and provides
inputs into a safety ranking based on quantitative risk indicators.
The flexibility of PSA has been an advantage
since it can evolve to consider plant modifications, new events or new knowledge. Requirement engineering and management are
basic tasks for safety engineering. Defining the
requirements for a (new) nuclear power plant,

Equally important as the requirement engineering and management is the verification
and validation (V&V) of the design and the
actual ‘build’ against the original requirements. Through systematic V&V, the safety
of a power plant can be justified. According
to [IAEA 2019-1]: “A comprehensive safety
assessment, including a deterministic and
probabilistic safety analysis, needs to be
carried out to ensure that all safety requirements established for the NPP design are
met and are in accordance with relevant
national and international codes and stand-

ards, laws and regulations.”
2 . P S A A S A PA R T O F N P P S A F E T Y
POLICY IN CZECH REPUBLIC
Since early 1990’s, probabilistic safety assessment (PSA) has become an integral part of
development and application of safety concepts together with traditional deterministic methods in Czech Republic. This can
be demonstrated, for example, by regular
updates of PSARs for the Czech NPPs. In
addition, a new chapter 19.1 was included
into plant PSARs that is completely devoted
to the overall PSA status and results and is
up-dated on a year basis.
At Dukovany NPP, a living PSA project has
been running since 1998 with the aim to
keep the PSA model as present as possible.
The Temelín NPP PSA has not been updated
on such frequent regular basis, but several
large up-dates were organized in past (years
2002-2003, for example) and the PSA effort
has been quite intensified during recent
years (since 2013). In June 2016, two-week
IAEA TSR-PSA mission was organized at NPP
Dukovany, where eight IAEA experts reviewed
the status of PSA model and documentation.
Almost all findings made by that IAEA TSRPSA mission have been resolved by current
time, i.e. end of 2019.

As a reaction to Fukushima events, large
project of NPP stress tests was running over
the EU countries. The Czech PSA projects
provided important support to the process
of addressing the stress tests measures
adopted for nuclear safety. This process has
been combined with other activities carried
out with the aim to keep and increase NPP
safety, as the NPP Dukovany and NPP Temelín periodic safety reviews, and the activities related to NPP Dukovany long term
operation (LTO).
The scope of PSA studies developed for both
Czech NPPs is similar nowadays. It includes
risk analysis of full power, as well as all low
power and shutdown operational regimes.
The analysis covers internal events, internal
hazards and external hazards effects both for
reactor core and for spent fuel pool. Level-1
PSA and Level-2 PSA were already developed
for both plants whereas Level-3 PSA will be a
subject of preliminary research and development activities in next two years.
3. THE ROLE OF ÚJV PSA TEAM
During last three decades, the Department of
Risk and Reliability Analysis of ÚJV has been
providing broad scope of services for Czech
NPPs in the PSA area, where the most important have been:
•
reliability and risk analyses of modern
technologies with high demands on
operation reliability and safety, including
identification of operation and design
weaknesses and proposals of modification
and corrective actions;
•
application of principles of risk-oriented
decision making in everyday operation of
complex modern technologies with emphasize put on nuclear power plants;
•
technology and system reliability analyses, with current focus on I&C systems and
hardware-human impacts;
•
monitoring of instantaneous risk of operation of complex technologies;
•
detailed analysis and evaluation of operational events;
•
analysis of risk related impacts of internal
and external hazards;
•
human reliability and human factor
analysis,
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its systems and components is one of the core
tasks here. Safety engineering assesses the hazards and faults, which could arise and cause
injury, disability or loss of life from the plant either on or off the site and the ways to mitigate
them by defining requirements for the plant,
systems, components and human actions.
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•

development and independent revision
of PSA studies, periodic safety reviews, review of safety documentation etc.

The specialists of the department have been
involved in a number of national and international projects, including:
•
cooperation with IAEA, Euratom, US DOE,
US NRC, EPRI, IFE Halden, participation
in European 7th Framework projects and
EuropeAid projects (Armenia, China, Iran);
•
participation in the work of OECD NEA
working groups (WGRISK, WGOE, WGHOF)
and projects (FIRE, ICDE, OPDE, DIGMAP);
•
bilateral contracts running in cooperation with NPPs or regulatory bodies in
Slovakia, Turkey, Ukraine, Armenia, Finland, Iran etc.;
•
planning new cooperation with operated
or built NPPs in China, South Korea, Jordan, Egypt etc.
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4 . P S A S TA N D A R D S A N D
R E G U L AT O R Y B O D Y R O L E I N
CZECH REPUBLIC
A new Czech regulatory body Decree
162/2017 with the requirements for safety
evaluation was issued. The use of Level-1 and
Level-2 PSA for risk oriented decision making
is mandatory both for operated plants and for
new nuclear power sources planned and under construction, with the scope covering all
operational states, internal initiating events,
internal and external hazards, both natural
and human induced. According to this Decree, PSA has to be used also to assess any
potentially risk significant changes in plant
design, operational rules and procedures, etc.
at both Czech NPPs. All input data and PSA
models are required to be updated at least
each five years.
The details of the approach recommended
for development of PSA models, as well as applications of them in the processes of risk-oriented decision making at Czech NPPs, are

Fig. 1: NPP Fukushima before the tsunami hit – the
estimated risk of plant operation was very low, but
external hazards were not addressed in plant PSA

specified in the safety guide BN-JB-2.7, which
was issued by Czech regulatory body (SÚJB)
in 2017. In 2018, plant specific data analysis
developed by ÚJV for NPP Dukovany formed
a subject of a review performed by SÚJB in
cooperation with VÚJE company from Slovak
Republic. In 2019, there were three reviews
carried out focussing on NPP Temelín PSA:
1) human reliability analysis, 2) data analysis,
3) hazards analysis carried out in cooperation
with GRS company from Germany. The review
of hazards analysis will continue also during
the first half of 2020.
5. RECENT ENHANCEMENTS IN
PSA METHODOLOGY
In Czech Republic, ÚJV Řež is the leading engineering support organization in the field of
PSA. For many years, ÚJV PSA experts have
been identifying new areas of research following the current needs of strengthening
the PSA methodology as the advanced tool
for risk-oriented decision making.
The very important area of external events
became the field for research and development activities. Here, the research effort has
been focused on the methods of estimation
of frequencies of natural external events of
very high intensity on the base of very rare
data. The estimation of frequencies and
modelling of plant response to the external
hazards, which are combination of several hazards usually treated individually, has
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Fig. 2: Planned and real risk profile during specific outage of VVER unit

been considered as an interesting problem,
as it may lead to identification of hazards
combinations, where the individual hazards
may be just of mild safety effect, but the
combination of them may be much more
safety significant.
It may be pointed out that the external hazards area was not addressed in many PSA
studies for a long time, even at the beginning
of a new millennium (except for earthquake).
This approach has changed completely after
Fukushima events.
An example of HRA related activity of national scope has been a project on simulator data collection. In this project, which has
been organized in time period 2017–2020
under the supervision and sponsoring of
Technology Agency of the Czech Republic,
current long term experience with simulator data collection has been summarized,
methodology of simulator data collection
and analysis has been enhanced, technical
means (software) helping in data collection
and analysis have been developed and hu-

man factor related simulator data exercises
have been collected.
The typical structure of complex broad PSA
model (event trees + fault trees) does not
need to be applied completely, still keeping
the principles of probabilistic analysis and
getting results, which can hardly be achieved
other ways. One example of this kind is application of probabilistic assessment in specific tasks of single point vulnerability (SPV)
area, where the goal is to find single weak
points in plant design and operation, which
can directly lead to plant shutdown and loss
of production. Although the scenarios identified and analysed are not necessarily safety
important, there is usually strong connection
between operability and safety.
6 . P S A A P P L I C AT I O N S
IN CZECH REPUBLIC
The most typical direct application of PSA
is evaluation of risk impact of the modifications in plant design and operation. There
are modifications carried out and evaluated –
both in plant design and in the way, plant is
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operated and maintained. Some examples
of such modifications may be replacement
of old pumps by new ones, adjustment of
steam generator relief valves for emergency
cooling etc.
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Risk monitor represents another key application used for decision making related to NPP
operation. Before any outage of Dukovany and
Temelín NPPs unit, the outage schedule developed during first planning is evaluated to
identify all possible unacceptable risk peaks,
and the schedules without risk peaks are suggested to be followed during the outage. This
part of analysis is repeated once more as soon
as all tag-out orders become available for detailed analysis. The final outage schedule, optimized from risk level point of view (both for
instantaneous and cumulative outage risks) is
than tracked during the outage performance
and if some deviations from originally scheduled activities appear, the relevant parts of
the outage schedule are adjusted accordingly. Later, as soon as the outage is finished,
the real recorded equipment configurations
during the outage, are also evaluated using
risk monitoring models to confirm that the
corresponding risk profiles were all right. An
example of risk monitor output is presented
in Figure 2.

RNDr. Jaroslav
Holý

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a složil rigorózní zkoušku v oboru Matematická
statistika. Od roku 1986 řeší v ÚJV Řež problematiku pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti (PSA) provozu
jaderných elektráren (JE) a aplikací PSA při rizikově podloženém rozhodování. Od roku 2010 pracuje v ÚJV Řež jako
vedoucí oddělení Spolehlivost a rizika.
V roli řešitele, případně koordinátora, se zúčastnil řady
národních i mezinárodních projektů. V letech 2003–2012
byl členem výboru Odborné skupiny pro spolehlivost České společnosti pro jakost. Podílel se na projektech Mezinárodní atomové agentury ve Vídni (tvorba návodu pro
analýzy spolehlivosti lidského činitele, analýza spolehli-

If some instantaneous change in plant equipment configuration is proposed during the
time period of approved on-line maintenance, the risk impact of the change is immediately recalculated by the PSA/risk It
may be very difficult to accurately predict
occurrence frequencies of high impact, low
frequency natural hazards where large uncertainties contrast with the significantly higher
precision which can be obtained for internal
event sequences. Last but not the least, risk
profiles (CDF/LERF) for all NPP units and each
month of operation are provided to plant/utility managers monthly and quarterly, as well
as annually, to the Czech regulatory body to
follow all ČEZ units license requirements.

vostních dat pro výzkumné reaktory, školení íránských
a čínských specialistů z problematiky PSA apod.), přímo
spolupracoval s Electric Power Research Institute (EPRI),
s americkým dozorným orgánem (US NRC), Department
of Energy (DOE), Idaho National Engineering and Enviromental Laboratory (INEEL) a Pacific National Northwest
Laboratory (PNNL). Je členem Bureau (řídicího výboru) pracovní skupiny WGRISK (Working Group on Risk)
OECD NEA (Nuclear Energy Agency).
Po odborné stránce se v letech 1986–1993 v rámci PSA
specializoval

na

odhady

spolehlivostních

parametrů

komponent a systémů jaderné elektrárny a od roku 1993
do současné doby na hodnocení spolehlivosti lidského činitele a širší oblast analýzy lidského faktoru. Speciálním
novátorským tématem, k jehož rozvoji v ČR výrazně přispěl, je sběr a analýza dat z trenažéru blokové dozorny JE,
kde v současné době připravuje projekt spolupráce s pracovišti US NRC, KAERI (Jižní Korea), IFE Halden (OECD,
Norsko) a CNPE (Čína).

Extreme beyond design basis external events
(e.g., seismic and non-seismic natural events)
are highly unlikely but could present challenges to nuclear power plants with impact
on all units of the site. Level-1 and 2 PSA for
nuclear power plants is most often based on
analyses of single reactor units. However, majority of nuclear sites has more than one operating unit. Licensing and supporting safety
assessment are also performed for a single
reactor unit. Therefore, possibility of accident
sequences involving two or more reactor
units – which was the case in the Fukushima
Daiichi accident – has not been explicitly considered and it is missing from many of the
current safety analyses.
The multi-unit PSA (MUPSA) is a tool for better understanding the safety and risks at NPP
sites. MUPSA requires explicit modelling of
the interactions among the units in a manageable manner and a delineation of single
unit and multi-unit accident sequences. The
effects on the public are due to radioactive
release from the whole site. Analyses tend to
focus on single reactor unit but the potential
for situations in which more than one unit is
involved is the fundamental difference that
needs to be addressed.

Diverse and flexible strategies (FLEX) that address the potential consequences of the extreme beyond design basis external events
enhance safety at nuclear power plant sites.
Consequences of such events are most impactful to reactor safety given simultaneous
occurrence of extended loss of alternating
current power and loss of the ultimate heat
sink as initiating events. Covering the FLEX
strategies by PSA model is one of the big
challenges for current PSA.
It may be very difficult to accurately predict
occurrence frequencies of high impact, low
frequency natural hazards where large uncertainties contrast with the significantly higher
precision which can be obtained for internal
event sequences. Risk aggregation methods
need to be carefully developed and used for
decision making. Limitations in PSA scope
(e.g., only internal events) may lead to important limitations in applicability and in acceptance of PSA applications. The required level
of PSA quality is given by the character of the
applications. The same PSA could be insufficient for a given application and acceptable
for another one.

References:
[IAEA 2019-1]
[IAEA 2019-2]
[IAEA 2019-3]
[SUJB 2017-1]
[CEZ 2008-1]

IAEA Web pages: Design of nuclear power plants. https://
www.iaea.org/topics/design. Referred 12. 9. 2019
“Human Reliability Assessment for Nuclear Installations”,
IAEA, Vienna, 2019
IAEA Safety Series No. 50-P-10 “Human Reliability Analysis in Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power
Plants”, Vienna 1996
“Evaluation of risk of selected operational events from period 9/2016-8/2017 by means of PSA”, SUJB, Prague, December 2017
“Basic principles of using Safety Monitor”, CEZ_
ME_0457r03, Dukovany, 2008
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7. CHALLENGE AREAS IN PSA
Deterministic and probabilistic safety analysis (DSA, PSA) rely on the identification and
assessment of a number of scenarios which
form the so-called design basis of the plant.
DSA and PSA should be carried out in an integrated manner to save analysis resources as
well as to reach common and broad understanding on issues important to safety.
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Periodické hodnotenie
bezpečnosti jadrových
elektrární v Slovenskej
republike
Mgr. Stanislava Capeková, Ing. Ján Husárček, CSc.
Článok opisuje metodiku a súhrnné výsledky periodického hodnotenia bezpečnosti realizovaného pre 3. a 4. blok
jadrovej elektrárne Bohunice (ďalej len SE-EBO) a 1. a 2. blok jadrovej elektrárne Mochovce (ďalej len SE-EMO). Charakterizuje legislatívne požiadavky, vykonané hlavné činnosti, dosiahnuté výsledky a ich použitie. Realizované periodické
hodnotenia bezpečnosti potvrdili svoju opodstatnenosť a ich ciele boli splnené. Z vykonaných periodických hodnotení
vyplýva, že SE-EBO a SE-EMO majú vytvorené predpoklady pre zaistenie požadovanej úrovne jadrovej bezpečnosti do
nasledujúceho periodického hodnotenia.
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The article describes methodology and summary results of periodic safety review, which was realized for Bohunice
nuclear power plant, unit No. 3 and unit No. 4 (SE-EBO) and for Mochovce nuclear power plant, unit No. 1 and
No. 2 (SE-EMO). Legislative requirements, accomplished main activities, achieved results and their use in practice
are characterized. Carried out periodic safety reviews confirmed their substance. Their objectives were fulfilled. From
the accomplished periodic safety reviews emerges that SE-EBO and SE-EMO have established conditions to assure
required level of the nuclear safety until next periodic safety reviews.

1. ÚVOD
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti
(ďalej len „periodické hodnotenie“) predstavuje komplexné a systematické zhodnotenie jadrovej bezpečnosti zamerané na overenie, či prevádzkované jadrové zariadenie
(JZ) zostáva bezpečné a či sú vykonávané
vhodné opatrenia pre zabezpečenie a udržiavanie požadovanej vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti.
Prvé periodické hodnotenia jadrových elektrární sa začali vo svete realizovať v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Bol to
dôsledok aplikácie prísnejších bezpečnostných predpisov, ako aj narastajúcich znalostí
a skúseností v projektovaní a v prevádzkovaní
jadrových elektrární. Na harmonizáciu a uľahčenie realizácie periodického hodnotenia
vydala Medzinárodná agentúra pre atómovú
energiu (MAAE) v roku 1994 bezpečnostný
návod „Periodic Safety Review of Operational
Nuclear Power Plants“ (50-SG-O12), čo význam periodického hodnotenia zvýšilo. Na základe získaných skúseností z periodických

hodnotení v členských krajinách MAAE bol
uvedený bezpečnostný návod v rokoch 2003
a 2013 aktualizovaný [1].
V medzinárodnom meradle je periodické
hodnotenie jadrových elektrární štandardnou
praxou. Odporúčajú ho medzinárodné organizácie a asociácie zaoberajúce sa využívaním
jadrovej energie na mierové účely i hodnotením bezpečnosti. Vo väčšine krajín s rozvinutou jadrovou energetikou periodické hodnotenie požaduje národná legislatíva. Vykonáva
sa spravidla v desaťročných intervaloch. Získané výsledky slúžia na preukázanie dosiahnutej úrovne bezpečnosti a prognózu jej vývoja
v ďalšom období.
2 . L E G I S L AT Í V N E P O Ž I A D AV K Y
A ODPORÚČANIA
V Slovenskej republike je vykonanie periodického hodnotenia jadrových zariadení požadované zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 541/2004 Z. z. o mierovom
využívaní jadrovej energie (atómový zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

od nadobudnutia právoplatnosti povolenia
na prevádzku JZ bez časového obmedzenia.
Každé ďalšie periodické hodnotenie vykoná
držiteľ povolenia podľa aktuálneho stavu JZ
ku dňu, v ktorom uplynie desať rokov odo
dňa, ku ktorému bolo vykonané predchádzajúce periodické hodnotenie.

V roku 2011 nadobudla platnosť nová vyhláška č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú
bezpečnosť a vyhláška č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality, ktoré boli v roku
2016 novelizované [4], [5]. V roku 2012 a 2016
bola novelizovaná aj vyhláška č. 58/2006 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu,
obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam [6]. Z tohto dôvodu
boli aktualizované aj bezpečnostné návody
ÚJD SR na vypracovávanie deterministických
analýz bezpečnosti [7] a pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti [8], ktoré výrazne zvýšili požiadavky a zaviedli detailnejšie
pravidlá pre také aspekty preukazovania bezpečnosti, ktoré boli v minulosti usmerňované
iba kvalitatívne. Takýmto novým prvkom je
povinnosť analyzovať havárie v podmienkach
rozšíreného projektu a ťažké havárie, a prijať na jadrovej elektrárni následné opatrenia
na zmiernenie ich negatívnych následkov
na životné prostredie.

Periodické hodnotenie je počas prevádzky JZ
zamerané na:
a) porovnanie dosiahnutého stavu jadrovej
bezpečnosti na JZ so súčasnými požiadavkami na jadrovú bezpečnosť a s dobrou praxou,
b) hodnotenie kumulatívnych efektov starnutia JZ, vplyvu vykonaných i uvažovaných zmien na JZ, prevádzkových skúseností a technického rozvoja na jadrovú
bezpečnosť,
c) určenie odôvodnených zmien na JZ
s cieľom udržať požadovanú vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti alebo ju zvýšiť
na úroveň približujúcu sa k moderným JZ
vo svete,
d) preukázanie, že požadovaná úroveň jadrovej bezpečnosti je zaistená až do ďalšieho
periodického hodnotenia, vychádzajúc
z celkového zhodnotenia bezpečnosti
jadrového zariadenia.

Požiadavky všeobecne záväzných právnych
predpisov (VZPP) v oblasti periodického
hodnotenia ďalej špecifikuje bezpečnostný
návod Úradu jadrového dozoru Slovenskej
republiky (ÚJD SR) „Komplexné periodické
hodnotenie jadrovej bezpečnosti“ [9], ktorý
vychádza z bezpečnostného návodu MAAE
„Periodic Safety Review for Nuclear Power
Plants“ (SSG-25) [1]. V súčasnosti sa pripravuje
jeho aktualizácia, aj v súvislosti s novelizáciou
vyhlášky č. 33/2012 Z. z. v znení neskorších
predpisov [3] v marci 2019. Bezpečnostný
návod ÚJD SR [9] poskytuje usmernenia
a odporúčania pre vykonanie periodického
hodnotenia JZ s cieľom vyhodnotiť všetky
aspekty technického stavu JZ.
Držiteľ povolenia (§ 8 ods. 2 atómového zákona) vykoná prvé periodické hodnotenie podľa
stavu JZ ku dňu, v ktorom uplynie osem rokov

Periodické hodnotenie pokrýva nasledujúce
oblasti (bezpečnostné faktory):
a) projekt jadrového zariadenia,
b) aktuálny stav jadrového zariadenia,
c) kvalifikácia zariadení,
d) riadenie starnutia,
e) deterministické analýzy bezpečnosti,
f) pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti,
g) neúmyselné vnútorné ohrozenia a neúmyselné vonkajšie ohrozenia jadrového
zariadenia,
h) prevádzková bezpečnosť jadrového zariadenia,
i) využívanie skúseností z iných jadrových
zariadení a výsledkov výskumu,
j) organizácia, administratívna správa, kultúra bezpečnosti a systém manažérstva
kvality,
k) prevádzkové predpisy,
l) ľudský činiteľ,
m) havarijné plánovanie,
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v znení neskorších predpisov [2], a nadväzujúca vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom,
komplexnom a systematickom hodnotení
jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
v znení neskorších predpisov [3] upravuje intervaly a rozsah periodického hodnotenia.

jaderná bezpečnost a radiační ochrana

n) rádiologický vplyv na životné prostredie,
o) dlhodobá bezpečná prevádzka jadrového
zariadenia.
Vyhláška č. 33/2012 Z. z. v znení neskorších
predpisov [3] a nadväzujúci bezpečnostný
návod [9], pre každú z týchto oblastí, definuje
cieľ hodnotenia, uvádza opis bezpečnostného faktora, súvisiaci želateľný stav a tie jeho
aspekty, ktoré treba preveriť.
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Držiteľ povolenia predkladá ÚJD SR správu
o periodickom hodnotení do dvanástich mesiacov odo dňa, ku ktorému bolo vykonané
periodické hodnotenie. Správa o periodickom
hodnotení obsahuje:
a) stručný opis vykonaného periodického
hodnotenia s uvedením jeho cieľa, rozsahu, postupu, použitých zdrojov a súhrnu
odkazov na najdôležitejšiu použitú a vyhotovenú dokumentáciu,
b) výsledky hodnotenia jadrovej bezpečnosti
v jednotlivých oblastiach,
c) zhrnutie výsledkov celkového zhodnotenia bezpečnosti jadrového zariadenia,
d) integrovaný plán realizácie navrhovaných
nápravných opatrení a bezpečnostných
zlepšení na odstránenie zistených odchýlok,
e) záverečné hodnotenie.
3. METODIKA PERIODICKÉHO
HODNOTENIA
Realizácii periodického hodnotenia predchádza vývoj jeho metodiky, ktorá umožní
koordinovať činnosti rozsiahleho tímu hodnotiteľov a zabezpečí čo najväčšiu konzistentnosť v prístupe k hodnoteniu pri naplnení požiadaviek vyhlášky č. 33/2012 Z. z.
v znení neskorších predpisov [3]. Metodiku
periodického hodnotenia pre jadrové elektrárne prevádzkované v Slovenskej republike
spracoval držiteľ povolenia. Metodika obsahuje organizačnú štruktúru tímu vykonávajúceho periodické hodnotenie s určenými
zodpovednosťami a povinnosťami, rámcový harmonogram realizácie a opis oblastí
hodnotenia, všeobecné vymedzenie kritérií
hodnotenia a vstupov, ako aj rozsahu a hĺbky hodnotenia. Určuje obsah a štruktúru vypracovávaných dokumentov a charakterizuje
vykonávané hlavné činnosti, ktoré sú opísané
v nasledujúcich podkapitolách.

Priority referenčných dokumentov

3 . 1 P R Í P R AV N É Č I N N O S T I
a) Špecifikovanie a podrobnejšie rozdelenie
cieľov hodnotenia pre jednotlivé oblasti
vychádzajúc z cieľov periodického hodnotenia definovaných vyhláškou č. 33/2012
Z. z. v znení neskorších predpisov [3].
b) Rozčlenenie oblastí hodnotenia na objekty a prvky tak, aby vzniknutá štruktúra
pokryla všetky požiadavky na rozsah periodického hodnotenia definovaného vo vyhláške č. 33/2012 Z. z. v znení neskorších
predpisov [3].
c) Identifikovanie referenčných dokumentov a sformulovanie kritérií hodnotenia
podľa jednotlivých ustanovení súvisiacich
VZPP, požiadaviek a odporúčaní medzinárodných bezpečnostných štandardov,
prípadne expertných posúdení, a to podľa
pravidiel uvedených v metodike, týkajúcich sa formulácie kritérií, zdokumentovania ich zdrojov, väzieb na konkrétne ciele
hodnotenia a zdôvodnenie týchto výberov. Z hľadiska priority sú použité kritériá
rozdelené do štyroch skupín v závislosti
na záväznosti referenčných dokumentov
(Tab. 3.1.1).
d) Identifikovanie vstupov z jadrovej elektrárne (dokumentácia jadrovej elektrárne,
analýzy, merania, výsledky inšpekcií, misií, predpisy, záznamy atď.) umožňujúce
zhodnotiť súlad aktuálneho stavu na jadrovej elektrárni s požiadavkami stanovenými v kritériách.
e) Vybudovanie a odladenie databázy s pevne zabudovanými formálnymi aj technickými pravidlami definovanými v metodike
periodického hodnotenia. Hlavnou úlohou databázy je zaznamenanie výsledkov
hodnotenia a zdieľanie všetkých relevantných informácií súvisiacich s hodnotením
v rámci hodnotiaceho tímu.

Priorita

Kritérium

Prvá

Kritériá vyplývajúce z legislatívnych požiadaviek uvedených
v zákonoch, vyhlášok, nariadení vlády Slovenskej republiky,
nariadení, smerníc a rozhodnutí orgánov Európskej únie.

Druhá

Kritériá vyplývajúce z požiadaviek, resp. odporúčaní dokumentov MAAE a referenčných úrovní WENRA (Western
European Nuclear Regulators Association).

Tretia

Kritériá vyplývajúce z odporúčaní uvedených v bezpečnostných návodoch MAAE a ÚJD SR.

Štvrtá

Kritériá vyplývajúce z partnerských previerok WANO (World
Association of Nuclear Operators), misií OSART (Operational Safety Review Team) MAAE, špecializovaných auditov
rôzneho druhu, zdôvodnené expertné názory hodnotiteľa
a pod.

Klasifikácia bezpečnostnej významnosti
Stupeň

Nezhoda nemá vplyv na ochranu do hĺbky,
možný dopad na kultúru bezpečnosti a zaistenie kvality.

B

Stredná

Nezhoda má potenciálny vplyv na ochranu
do hĺbky – celkove úroveň ochrany do hĺbky
ostáva zachovaná, nezhoda má za následok
zníženie zálohovania ochrany (postihuje
niektorú úroveň ochrany do hĺbky).

C

Vysoká

Nezhoda zásadne postihuje ochranu do
hĺbky, prejavuje sa zvýšením frekvencie,
zhoršením priebehu, resp. vznikom nových
postulovaných iniciačných udalostí.

3.2

Stupeň

Zhoda
s kritériom

Opis hodnotenia plnenia kritéria

1

Splnené
úplne

Pre posudzovaný vstup z JE je kritérium hodnotenia splnené vo všetkých aspektoch.

2

Splnené
čiastočne

Zistená čiastočná nezhoda s kritériom nebráni účelu, ktorý kritérium sleduje (t. j. nevýznamná, resp. menej podstatná odchýlka od
požadovaného stavu vyjadreného kritériom).

3

Prevažne
nesplnené

Zistená nezhoda, ktorá eliminuje účel sledovaný kritériom (t. j. významná, resp. podstatná
odchýlka od požadovaného stavu vyjadreného kritériom).

4

Úplne
nesplnené

Zistená nezhoda predstavuje závažnú odchýlku od kritéria, preto je možné kritérium
považovať za úplne nesplnené.

5

Nehodnotené

Nie je možné posúdiť splnenie kritéria, neexistuje relevantný vstup z JZ alebo informácie
sú rozporné.

Stupnica pre klasifikovanie zhody vstupu s kritériom hodnotenia

Opis

Nízka

A

3.3

V Y P R ACO VA N I E S P R ÁV
ZA OBLASTI
a) Sústredenie informácií z databázy hodnotiacich listov, poskytujúcich komplexný
pohľad na výsledky hodnotenia jednotlivých oblastí.
b) Vypracovanie správ za všetky hodnotené oblasti. Štruktúra správ a ich príloh je
vytvorená tak, aby bola zachovaná transparentnosť hodnotenia oblastí, objektov
a prvkov.
3.4 HODNOTENIE
BEZPEČNOSTNÝCH
PROBLÉMOV
A S P R ACO VA N I E P L Á N U
N Á P R AV N Ý C H O PAT R E N Í
a) Komplexné zhodnotenie každého zisteného bezpečnostného problému s prihliadnutím na ostatné bezpečnostné
problémy, ich charakter a vzájomné vzťahy. Podľa charakteru vplyvu na ochranu
do hĺbky sú zistené nezhody roztriedené
do piatich skupín. V rámci každej skupiny sú nezhody z hľadiska svojej bezpečnostnej významnosti klasifikované tromi
stupňami (Tab. 3.4.1). Ak je na hodnotenie nezhody aplikovateľné viac ako jedno
kritérium, nezhoda sa klasifikuje podľa
najvyššej dosiahnutej bezpečnostnej významnosti.
b) Spracovanie podkladov pre integrovaný plán nápravných opatrení. Pre každý
bezpečnostný problém sú sformulované
nápravné opatrenia na jeho odstránenie,
prípadne zmiernenie následkov a to tak,
aby viedli k dosiahnutiu stavu požadovaného kritériom. Keďže opatrenia navrhované v jednotlivých oblastiach hodnotenia medzi sebou do istej miery súvisia, je
možné opatrenia zoskupiť do niekoľkých
okruhov umožňujúcich ich komplexné
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VÝBER A HODNOTENIE
VSTUPOV
a) Výber reprezentatívnych vstupov pre hodnotenie súladu skutočného stavu jadrovej
elektrárne s definovanými kritériami. Metodika periodického hodnotenia je založená na systémovom prístupe. Z hľadiska
súladu s kritériami sa detailne hodnotia
riadiace dokumenty procesov, činností,
typov dokumentácie atď. Dodržiavanie
pravidiel definovaných v týchto riadiacich
dokumentoch pri procesoch, činnostiach,
v dokumentácii, zápisoch a činnostiach
na nižšej vykonávacej úrovni sa hodnotí
náhodne. Spomedzi veľkého množstva
vstupov získaných pre periodické hodnotenie sú vyberané predovšetkým vstupy
s najvyššou výpovednou hodnotou.
b) Zhodnotenie vybraných vstupov z jadrovej elektrárne a zaznamenanie výsledkov
hodnotení do databázy hodnotiacich
listov. Každý hodnotiaci list predstavuje
záznam hodnotenia súladu jedného alebo viacerých vstupov z jadrovej elektrárne s jedným konkrétnym kritériom. Vyhodnotenie stupňa zistenej nezhody pre
konkrétny vstup a hodnotiace kritérium
sa vykonáva päťstupňovou klasifikáciou
(Tab. 3.2.1). Vyhodnotenie bezpečnostnej
významnosti zistených nezhôd v hodnotiacom liste sa vykonáva trojstupňovou
klasifikáciou (Tab. 3.2.2).

Bezpečnostná
významnosť

jaderná bezpečnost a radiační ochrana

Kritérium pre hodnotenie nezhody

Bezpečnostná významnosť
A – nízka

B – stredná

Dopad bezpečnostného problému na
pravdepodobnosť vzniku novej alebo na
nárast frekvencie existujúcej postulovanej
iniciačnej udalosti

Malý, zanedbateľný dopad

Významný, nezanedbateľný
dopad

Veľký dopad

Dopad bezpečnostného problému na
fyzickú bariéru, ktorá zabraňuje úniku
rádioaktívnych látok

Funkcia bariéry je
ovplyvnená, ale ostáva
zachovaná jej integrita

Funkcia bariéry je degradovaná, hrozí strata integrity

Funkcia bariéry je závažne
degradovaná alebo bariéra
je úplne narušená

Dopad bezpečnostného problému aspoň
na jednu úroveň ochrany do hĺbky

Úroveň ochrany je
ovplyvnená, ale ostáva
funkčná

Úroveň ochrany je
významne ovplyvnená,
hrozí strata jej funkčnosti

Úroveň ochrany je
narušená, nie je funkčná

Dopad bezpečnostného problému na
kvalitu pripravenosti personálu a spôsob
prevádzkovania JZ (kvalita dokumentácie, kvalita preukazovania bezpečnosti,
dôslednosť kontrol)

Je potrebné zlepšenie
(nezhoda s odporúčaním
návodov)

Nedostatočná (nezhoda
s požiadavkami VZPP)

Neprijateľná (porušenie
VZPP)

Je potrebné zlepšenie

Nedostatočná

Neprijateľná

Dopad bezpečnostného problému na
kultúru bezpečnosti alebo na kvalitu
systému riadenia

C – vysoká

Hodnotiace kritériá pre klasifikáciu bezpečnostných problémov
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riešenie. Harmonogram a postupnosť realizácie jednotlivých opatrení prihliada
na bezpečnostnú významnosť príslušných
problémových okruhov a náročnosť navrhovaných riešení.
3.5

S P R ACO VA N I E S P R ÁV Y
O PERIODICKOM
HODNOTENÍ
a) Spracovanie správy o periodickom hodnotení, ktorá obsahuje náležitosti podľa požiadaviek vyhlášky č. 33/2012 Z. z. v znení
neskorších predpisov [3] a kontrola splnenia požiadaviek kladených na periodické
hodnotenie pred predložením požadovanej dokumentácie ÚJD SR.
b) Zapracovanie pripomienok ÚJD SR do dokumentácie k periodickému hodnoteniu
po jej posúdení a jej následné uloženie.
4. REALIZÁCIA PERIODICKÉHO
HODNOTENIA
Periodické hodnotenie je zložitá úloha, ktorá
je spravidla riešená formou projektu. Rozsiahly projekt pre prípravu a realizáciu periodického hodnotenia SE-EBO po tridsiatich rokoch
prevádzky a SE-EMO po dvadsiatich rokoch
prevádzky, bol realizovaný formou koordinovanej spolupráce hodnotiacich tímov (podľa oblastí hodnotenia) zložených prevažne
z pracovníkov spoločnosti Centrum pre vedu
a výskum, s. r. o. Hodnotiace tímy úzko spolupracovali so zamestnancami preverovanej
jadrovej elektrárne, pričom hodnotiace tímy

boli v niektorých prípadoch doplnené aj externými pracovníkmi, resp. organizáciami. Zo
strany elektrární a ÚJD SR boli určené kontaktné osoby pre zaistenie vzájomnej komunikácie v procese realizácie projektu.
Hodnotiace tímy, ktoré realizovali periodické
hodnotenie detailne rozvinuli obsah všetkých oblastí hodnotenia, stanovili kritériá
hodnotenia, vzhľadom na ktoré sa vyhodnocujú dosiahnuté výsledky a špecifikovali
úlohy, ktoré je potrebné riešiť. Ich realizácia
mala zaistiť, že preverením jadrovej elektrárne a spôsobu jej prevádzkovania sa preukáže splnenie na ňu kladených požiadaviek.
Pre tie systémy, konštrukcie a komponenty,
ktoré nemali dostatočnú rezervu zvyškovej
životnosti, a teda ani spôsobilosť naďalej
vykonávať svoju funkciu, boli vypracované
návrhy na ich postupné opravy, výmeny či
zlepšenia. Držiteľ povolenia na základe získaných výsledkov a za uváženia vzájomných
súvislostí medzi jednotlivými oblasťami hodnotenia zostavil integrovaný plán realizácie
nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ako aj plán bezpečnostných zlepšení. Nakoniec vypracoval záverečné hodnotenie s prehľadom pozitívnych
a negatívnych zistení s vyhodnotením ich
bezpečnostnej významnosti a so zdôvodnením opodstatnenosti a prijateľnosti v pokračovaní prevádzkovania preverovanej jadrovej
elektrárne do nasledujúceho periodického
hodnotenia.

Kvalitu periodického hodnotenia zásadne
ovplyvňuje kvalita a kompletnosť informácií,
ktoré boli používané ako informačné vstupy
pri hodnotení jednotlivých oblastí. Identifikácia informačných zdrojov bola súčasťou prípravných činností projektu. Vyhľadávanie relevantných informácií však prebiehalo počas
celého projektu, nakoľko proces hodnotenia
mal iteratívny charakter, pričom niektoré skutočnosti bolo potrebné opätovne preverovať
a prehodnocovať.
V mnohých prípadoch informácie potrebné
pre hodnotenie jednej oblasti hodnotenia
súvisia aj s inou oblasťou. Zodpovední hodnotitelia pri svojich hodnoteniach brali tieto
väzby do úvahy. Organizovali pravidelné pracovné stretnutia hodnotiaceho tímu prípadne stretnutia hodnotiteľov súvisiacich oblastí.
Stretnutí sa zúčastňovali aj zodpovední pracovníci z jadrovej elektrárne.
Vzhľadom na náročnosť spracovávania, udržiavania, zdieľania a šírenia informácií počas
riešenia projektu bola používaná databáza
s pevne zabudovanými pravidlami, ktoré zodpovedali metodike periodického hodnotenia.
Periodické hodnotenie SE-EBO sa vykonalo pre stav jadrovej elektrárne ku dňu
26. 8. 2016 [10] a periodické hodnotenie
SE-EMO pre stav jadrovej elektrárne ku dňu
31. 3. 2017 [11]. Realizácia periodického hodnotenia na SE-EBO i SE-EMO od jeho začiatku až po predloženie výsledkov na ÚJD SR
trvala zhruba 2,5 roka a bolo do neho priamo
zapojených niekoľko desiatok pracovníkov
CVV, s. r. o., a jadrovej elektrárne. Pre každú
z hodnotených jadrových elektrární sa použil
zhruba rovnaký počet asi 2 200 kvalitatívnych,
resp. kvantitatívnych hodnotiacich kritérií.

5. VÝSLEDKY PERIODICKÉHO
HODNOTENIA
Súhrnné výsledky periodického hodnotenia
pre jadrové elektrárne SE-EBO a SE-EMO
možno zhrnúť nasledovne. Periodické hodnotenie identifikovalo 336 nezhôd pre SE-EBO
a 358 nezhôd pre SE-EMO. Z toho 113 nezhôd pre SE-EBO a 348 nezhôd pre SE-EMO
je klasifikovaných nízkou bezpečnostnou
významnosťou (A); 23 nezhôd pre SE-EBO
a 10 nezhôd pre SE-EMO je klasifikovaných
strednou bezpečnostnou významnosťou (B).
Dvom nezhodám, identifikovaným v oblasti aktuálny stav JZ pre SE-EBO, je priradená
vysoká bezpečnostná významnosť (C). Jedná
sa o NDT (angl. Non Destructive Testing) kontroly na heterogénnom zvare parogenerátora
a nátrubku havarijnej, regulačnej a kompenzačnej kazety, a vypracovanie stratégie ich
opráv. Tieto dve nezhody boli odstránené počas generálnych opráv v roku 2018.
Z hľadiska oblastí hodnotenia bolo najviac nezhôd identifikovaných v oblasti analýzy bezpečnosti (115 pre SE-EBO a 161 pre SE-EMO)
a projekt jadrovej elektrárne (102 pre SE-EBO
a 93 pre SE-EMO), čo je približne 65 %, resp.
70 % z celkového počtu nezhôd. V oblasti
analýz bezpečnosti bol zistený relatívne veľký počet nezhôd vzhľadom na nové kritériá
odvodené zo všeobecne záväzných právnych
predpisov a bezpečnostných návodov ÚJD SR
napriek tomu, že táto oblasť je dlhodobo
udržiavaná na vysokej úrovni a v minulosti
v mnohých ohľadoch bola nad úrovňou legislatívnych požiadaviek. Počet identifikovaných
nezhôd však nemožno chápať ako systémový
deficit alebo zaostávanie, ale predovšetkým
ako čiastočný nesúlad s trendom rozširovania požiadaviek na rozsah analýz bezpečnosti
po havárii v JE Fukushima Daiichi.
Pre elimináciu každej nezhody bolo navrhnuté
minimálne jedno nápravné opatrenie. Niektoré nápravné opatrenia boli spojené do jedného
tzv. integrovaného opatrenia, ktoré rieši identifikované nezhody komplexnejšie. Pre SE-EBO
bolo navrhnutých 81 integrovaných nápravných opatrení a 65 pre SE-EMO, ktoré sú rozdelené do jedenástich skupín (Tab. 5.1). Najviac
integrovaných nápravných opatrení je v skupine kvalita a riadenie (18 pre SE-EBO a 18 pre
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Z technických aj časových dôvodov boli práce
jednotlivých tímov vykonávané paralelne podľa
metodiky periodického hodnotenia. Metodika
je súčasťou riadenej dokumentácie projektu
a spôsob jej používania bol predmetom úvodných školení hodnotiaceho tímu. Dodržiavanie
metodiky zabezpečilo, že všetky čiastkové hodnotenia vykonané v rámci periodického hodnotenia sú konzistentné, systematické, čo najviac objektívne a detailne zdokumentované.

jaderná bezpečnost a radiační ochrana

Názov skupiny

Stručná charakteristika nápravných opatrení

Riadenie havarijných stavov

Riadenie havárií, havarijné plánovanie a podpora havarijnej komisie

Projektové zdôvodnenia

Projektové zdôvodnenia, aplikácie koncepcie ochrany do hĺbky, implementácia
„rozšíreného projektu“, aplikácia základných bezpečnostných funkcií

Stav zariadení

Fyzický stav zariadení a systémov

Preukazovanie jadrovej bezpečnosti

Preukazovanie a monitorovanie jadrovej bezpečnosti, spätná väzba z porúch

Kvalita a riadenie

Kvalita, dokumentácia riadenia, administratíva a organizácia

Ľudský činiteľ

Riadenie ľudských zdrojov a školenie

Riadenie konfigurácie

Riadenie modifikácií, dokumentovanie a vyhodnocovanie zmien

Prevádzková dokumentácia

Prevádzkové predpisy, riadenie dokumentácie

Požiarna ochrana

Hodnotenie požiarnej odolnosti a požiarneho rizika

Podmienky rozšíreného projektu „V“

Opatrenia spojené s podmienkami rozšíreného projektu, ktoré sú primerane jasné
na základe dnešných znalostí a/alebo sú realizovateľné v relatívne krátkom čase

Podmienky rozšíreného projektu „W“

Opatrenia spojené s podmienkami rozšíreného projektu, ktoré sú v súčasnosti
metodicky nejasné a/alebo na realizáciu potrebujú viac času
Rozdelenie nápravných opatrení do skupín

SE-EMO), riadenie konfigurácie (13 pre SE-EBO
a 9 pre SE-EMO), podmienky rozšíreného projektu „V“ (13 pre SE-EBO a 10 pre SE-EMO).
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V pláne realizácie nápravných opatrení
SE-EBO/SE-EMO sú stanovené tri časové
intervaly, a to do konca roka 2019/2020,
do konca roka 2022/2023, a do konca roka
2025/2026. Pri návrhu týchto časových intervalov sa zohľadnila najmä:
a) skutočnosť, že v rámci periodického hodnotenia nebol identifikovaný žiaden bezpečnostný problém, ktorý by bránil pokračovaniu platnosti povolenia na ďalšiu
prevádzku jadrovej elektrárne, a ktorý by
vyžadoval okamžitú realizáciu nápravného opatrenia,
b) reálna príprava nákladov na realizáciu, systém obstarávania a pravidlá investovania,
c) strednodobé a strategické plánovanie,
d) riadenie odstávok blokov.
Okolo 50 % integrovaných nápravných opatrení pre SE-EBO sa bude realizovať do konca
roku 2019. Opatrení s termínom realizácie
do konca roka 2025 je 10. Okolo 50 % integrovaných nápravných opatrení pre SE-EMO bude
realizovaných do konca roku 2020. Opatrení
s termínom realizácie do konca roku 2026 je 5.
6. POSÚDENIE NA ÚJD SR
Posúdenie periodického hodnotenia bolo
organizované formou inšpekcie, osobitne
pre každú elektráreň, u držiteľa povolenia
v súlade s atómovým zákonom a so záko-

nom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
v znení neskorších predpisov [12]. Inšpekčnou činnosťou sa rozumie proces, ktorým sa
kontroluje dodržiavanie požiadaviek a plnenie povinností ustanovených v atómovom
zákone a jeho vykonávacích právnych predpisoch, v stavebnom zákone a jeho vykonávacích právnych predpisoch, plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí ÚJD SR, ako
aj plnenie opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov z protokolov.

Ing. Ján
Husárček, CSc.

Je absolventom Moskovského energetického inštitútu,
Energo-fyzikálna fakulta, odbor Jadrové zariadenia. Je autorom všeobecno-záväzných právnych predpisov, návodov,
metodík a postupov v oblasti stanovenia požiadaviek na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení a hodnotenia jadrovej
bezpečnosti v SR, autorom desiatkov príspevkov na domácich a medzinárodných konferenciách a spoluautorom publikácií Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA).
J. Husárček sa na Úrade jadrového dozoru SR (ÚJD SR) zaoberá hodnotením bezpečnosti jadrových elektrární a manažérskym systémom. Je zástupcom ÚJD SR v pracovnej
skupine na kultúru bezpečnosti Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD (OECD/NEA) a v pracovnej skupine WENRA na
harmonizáciu požiadaviek jadrových reaktorov.

Previerkou periodického hodnotenia boli
preskúmané ciele a rozsah vykonaného
hodnotenia, v ktorom JE spĺňajú požiadavky
na jadrovú bezpečnosť, metodika hodnotenia a rozdelenie jednotlivých oblastí na objekty a prvky, kritériá hodnotenia vzhľadom
na ktoré boli dosiahnuté výsledky vyhodnocované, postup a výsledky periodického
hodnotenia, zistenia a ich bezpečnostná
významnosť. Zhodnotená bola dosiahnutá
úroveň jadrovej bezpečnosti JE, prijaté nápravné opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov i predpokladaný vývoj bezpečnosti na nasledujúce obdobie do ďalšieho
periodického hodnotenia.
Do previerky bolo priamo zapojených
25–30 expertov počas niekoľkých mesiacov.
Výsledky sú zaznamenané v správach ÚJD SR
pre SE-EBO [13] a SE-EMO [14]. Previerky potvrdili predložené výsledky periodického hodnotenia. O procese periodického hodnotenia
bola informovaná verejnosť sprístupnením
správ z previerky periodického hodnotenia
na webovej stránke ÚJD SR.
7. Z ÁV E R
V priebehu posledných troch rokov bolo
periodické hodnotenie podľa vyhlášky
č. 33/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
[3] úspešne vykonané na oboch jadrových
elektrárňach prevádzkovaných v Slovenskej
republike. Periodické hodnotenia potvrdili svoju opodstatnenosť a splnili svoje ciele.
Z vykonaného periodického hodnotenia vyplýva, že sú vytvorené predpoklady pre zaistenie jadrovej bezpečnosti SE-EBO a SE-EMO
aj v nasledujúcich desiatich rokoch prevádzky. Vyplýva to z aktuálneho stavu zariadení

Mgr. Stanislava
Capeková

Je absolventka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2002 pracuje na odbore bezpečnostných analýz a technickej podpory
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky. V roku 2015
sa stala inšpektorkou jadrovej bezpečnosti.

JE a schopnosti držiteľa povolenia bezpečne
prevádzkovať jadrovú elektráreň. Vytvorené
predpoklady však nemajú charakter časovo
nemenných veličín, a preto vyžadujú trvalú
starostlivosť zo strany manažmentu na úrovni závodov jadrových elektrární Slovenských
elektrární, a. s., ako aj štátneho dozoru.
Inšpekcia zameraná na posúdenie periodického hodnotenia bola ukončená protokolom
podľa zákona č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov [12]. Držiteľ povolenia má realizovať nápravné opatrenia, ich plnenie monitorovať a o priebehu ich plnenia informovať
ÚJD SR. ÚJD SR bude vykonávať následné
inšpekcie s cieľom uistiť sa, že nápravné opatrenia sú realizované v stanovenom termíne,
rozsahu a kvalite.
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Previerku vykonali inšpektori ÚJD SR i kontrahovaní nezávislí externí špecialisti. Čiastkové
stanoviská a podklady do správy z previerky
poskytol aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalšie organizácie. Previerka bola zameraná na overenie súladu požiadaviek VZPP, referenčných úrovní WENRA,
bezpečnostných štandardov MAAE a správnej
technickej praxe kladených na vykonanie periodického hodnotenia a jadrovú bezpečnosť
JZ s aktuálnym stavom a predpokladaným
vývojom jadrovej bezpečnosti dokumentovaným v predloženej dokumentácii.
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Divize
ENERGOPROJEKT
PRAHA vyvíjí
softwarové nástroje
pro moderní
projektování
Příspěvek popisuje možnosti využití digitálních dat zpracovaných pomocí systémů založených na databázích. Kromě
klasických databází jsou v současné době k dispozici i databázové systémy s grafickým výstupem. Jedná se o systémy
pro tvorbu schémat (2D) i pro tvorbu prostorových modelů (3D). Tyto systémy umožňují zpracování velkých všeprofesních projektů. V rámci projektování a následně při provozu technologických celků vzniká potřeba koordinace
a propojení dat a to od „1D“ až po „3D“. Systémy ÚJV jsou oproti komerčním systémům vyvíjeny s využitím praktických
zkušeností projektantů a provozovatelů. Tím je zajištěna funkčnost odpovídající skutečným potřebám uživatelů.
The paper describes the possibilities of using digital data processed using database-based systems. In addition to
classic databases, database systems with graphical output are currently available. These are systems for creating
diagrams (2D) and for creating spatial models (3D). These systems enable the processing of large all-professional
projects. Within the design and subsequent operation of technological units, there is a need for coordination and
interconnection of data, from “1D” to “3D”. In contrast to commercial systems, ÚJV systems are developed using the
practical experience of designers and operators. This ensures functionality that meets the real needs of users.

Koncem 20. století se začínají prosazovat nové systémy pro projektování velkých průmyslových celků. Jsou založeny na databázích, a tak se pro projektování s jejich využitím vžilo označení „databázové projektování“. Jedná se o zpracování projektové dokumentace v rozsahu
úvodního projektu, prováděcího projektu nebo dokumentace skutečného provedení v prostředí provázaných datových systémů. ENERGOPROJEKT PRAHA (EGP) byl první, kdo začal
na území tzv. „východní Evropy“ tyto systémy používat. Pro schémata to byl tehdy Phoenix,
následně PlantSCHEMA a v současné době AXSYS.Engine. Pro 3D modely se používal PDMS
a v současné době je to E3D.
GADUS
(GRAPHICS AIDED DOCUMENT
U T I L I Z AT I O N S Y S T E M )
Historie systému GADUS se odvíjí od začátku
21. století. Digitalizace dokumentace skutečného provedení strojní části Jaderné elektrárny Temelín s využitím systémů databázového
projektování vyvolala potřebu poskytnout získaná data zaměstnancům elektrárny. EGP pro
tento účel vyvinul vlastní prohlížeč dokumentace skutečného provedení, ze kterého následně vznikl právě současný systém GADUS.

V GADUS jsou uložena schválená a validovaná data, která lze bezpečně použít
pro každodenní činnosti a jsou dostupná
na jednom místě. Data se do systému zavádějí řízeným způsobem pomocí změnových
balíčků. Balíčky jsou vytvořeny v primárním systému po schválení změny, uloženy
na server a do systému GADUS importovány
automaticky v definovaném čase. K jejich
exportu a registraci k importu slouží specializované softwarové nástroje (tzv. datové pumpy). V systému je ukládána historie
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Obr. 1: systém GADUS (Graphics Aided
Document Utilization System), 2D grafická data
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změn výkresů a je možné zobrazit kterýkoliv
výkres z historie, případně porovnat dva výkresy s různou revizí.
GADUS obsahuje webové uživatelské rozhraní,
které umožňuje rychlé a snadné vyhledávání,
prezentování dat, a to prakticky pro neomezený počet oprávněných uživatelů, jejichž přístupová práva jsou řízena. Aplikace GADUS WEB
Browser je optimalizována pro internetové
prohlížeče Microsoft Edge, Chrome a Firefox.
Data lze vyhledávat podle atributů, vlastností,
definovaných k jednotlivým typům prvků či
dokumentů. Typicky jména prvku, typu prvku,
jména dokumentu případně typu dokumentu. Podmínky pro vyhledávání lze uložit a následně využít při opakovaném vyhledávání.
Atributy, které mají být zobrazeny ve výsledku, definujeme při zadávání dotazu. Současně
lze nastavit řazení výsledku dle vybraných atributů. Výsledkem vyhledávání je tabulka, obsahující odpovídající prvky a zvolené atributy.
Alfanumerická data konkrétního prvku jsou
prezentována pomocí seznamů (tabulek).
Obsahují texty nebo hypertextové odkazy.

V textech jsou obsaženy hodnoty atributů (tlak, teplota, průměr…). Odkazy obsahují
propojení na databázové objekty (podřízený
prvek, vlastník, 2D výkres, 3D model…). Otevřením odkazu se lze přepnout přímo na příslušný objekt, ke kterému se zobrazí jeho atributy
a detailní 2D výkres nebo 3D model.
2D grafická data jsou prezentována jako „inteligentní“ vektorové výkresy. Znamená to,
že zobrazené pojmenované prvky lze identifikovat kliknutím myši a přibližovat bez ztráty kvality. Takto označený prvek se zvýrazní
a otevře se seznam s jeho atributy. Jestliže
prvek existuje na dalším výkrese nebo v 3D
modelu, je mezi zobrazenými atributy hypertextový odkaz na příslušný výkres, respektive
3D model. Kliknutím na tento odkaz se výkres
případně 3D model zobrazí a prvek se zvýrazní a přiblíží. Tímto způsobem lze přecházet
mezi různými druhy výkresů ať už profesně
(z P&ID na elektro schéma a naopak) nebo
typově (ze schémat na dispozici, izometrický
výkres nebo 3D model v jakémkoliv pořadí).
3D grafická data jsou prezentována 3D modelem pomocí integrovaného prohlížeče. Tento

model je, stejně jako výkresy, „inteligentní“,
takže umožňuje identifikovat jednotlivé pojmenované prvky. Po identifikaci se prvek
zvýrazní a otevře se seznam s jeho atributy.
Jestliže prvek existuje na výkrese nebo v dalším 3D modelu, je mezi zobrazenými atributy
hypertextový odkaz na příslušný výkres, respektive 3D model. Kliknutím na tento odkaz
se výkres případně 3D model zobrazí a prvek
se zvýrazní a přiblíží.
Sytém GADUS umožňuje barevné označení
jednotlivých prvků podle vybraného atributu,
a to ve všech druzích výkresů i v 3D modelu.
V systému jsou připraveny i speciální algoritmy, které „obarví“ prvky podle bezpečnostních tříd a seismicity.
Když byl systém GADUS nasazen na elektrárně Temelín, zrodila se myšlenka, že by se data
dala využít pro podporu zajišťování. Na základě této myšlenky vznikla nadstavba nad
GADUS, zajišťující grafickou podporu zajišťování (GPZ). Tato nadstavba značně zjednodušila a urychlila přípravu zajišťovacích příkazů.
GPZ se na elektrárně Temelín používala až
do nasazení systému pro podporu zajišťování
a časového plánování (GOMS) v roce 2018.

Při zadávání systému GOMS se ČEZ rozhodl
využít systém GADUS jako zdroj dat pro tento
systém. Vzhledem k tomu, že systém GOMS
měl sjednotit procesy zajišťování a časového
plánování na obou našich jaderných elektrárnách (Dukovany a Temelín), byl GADUS
nasazen i na elektrárnu Dukovany. Jedním
z hlavních požadavků bylo zachování funkcionality nadstavby GPZ. Řešením je implementace funkčnosti GPZ přímo do GADUS, čímž
je zajištěna podpora GOMS z jednoho místa,
bez nutnosti spouštět další aplikaci. Aby byly
splněny požadavky na informace poskytované systému GOMS musel být GADUS upraven
a doplněn o nové funkcionality.
Po úpravách a doplnění umožňuje GADUS
nad rámec své původní funkcionality zobrazení dat externích aplikací nad operativními
schématy (OS), zobrazení OS odkazem z externí aplikace, na základě přidělených oprávnění poskytuje přístup ostatních aplikací
k datům poskytovaným GADUS, umožňuje
definovat seznam prvků pro export nebo report prostřednictvím myši. Dalšími funkcemi
jsou zobrazení specifického OS při startu aplikace, zobrazení vrstev na OS v GADUS, uživatelské nastavení grafiky zobrazení, zobrazení
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Obr. 2: systém GADUS (Graphics Aided Document
Utilization System), 3D grafická data
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Obr. 3: aplikace LBAT (License
Base Assessment Tool)
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legendy k reportům (popis barev), zobrazení
přívodů a vývodů rozváděčů.
V současné době je GADUS nepostradatelným pomocníkem pracovníků jaderných
elektráren Dukovany a Temelín.
L B AT ( L I C E N S E B A S E
ASSESSMENT TOOL)
Aplikace vznikla jako podpůrná pomůcka pro
pracovníky, kteří zajišťovali podporu tureckého jaderného dozoru TAEK při licencování jaderné elektrárny. Postupem času se z ní stal
mohutný softwarový nástroj, který podporuje
celý proces licencování jaderné elektrárny.
Uživatelské rozhraní je řešeno jako webový
portál, což umožňuje přístup i externím uživatelům. Přístupy jednotlivých uživatelů jsou
řízeny podle přidělených rolí. Na základě
rolí jsou v aplikaci vytvořeny pracovní postupy (workflow), zajišťující řízený proces tvorby
a schvalování jednotlivých kroků.
Jde o nástroj, který umožňuje zaevidovat
sadu dokumentů licenční báze (LB), jinak
řečeno legislativu, případně jiné dokumenty,

ve kterých se nachází požadavky na realizovaný projekt. Tyto požadavky se tvoří formou
výstřižků z dokumentů licenční báze. Následně se z těchto požadavků vytvoří kritéria, která
musí výsledná posuzovaná dokumentace (CL)
splňovat.
Posuzovanou dokumentací pro TAEK je
Předběžná bezpečnostní zpráva. V aplikaci je vytvořena struktura této zprávy podle
jednotlivých kapitol. K těmto kapitolám jsou
přiřazeny požadavky s kritérii a garanti, zodpovědní za zhodnocení plnění přiřazených
kritérií. Aplikace podporuje proces vyhodnocení, zda posuzovaná dokumentace plní tyto
požadavky. Na závěr celého procesu se vytvoří potřebné reporty, které slouží jako doklad,
zda posuzovaná dokumentace legislativu splňuje, případně připomínky, v kterých částech
legislativu neplní.
Tento postup lze aplikovat i na úlohy typu
složitější poptávky, která obsahuje objemnou
zadávací dokumentaci, ze které je zapotřebí
definovat kritéria (požadavky), které musí výsledná nabídka obsahovat.

Aplikace HIDRA, a v rámci ní vytvořený datový model funkčních vazeb EDU a ETE, byly
vytvořeny ve spolupráci generálního projektanta JE ÚJV Řež, divize ENERGOPROJEKT
PRAHA, provozovatele JE ČEZ a programátorů I&C Energo. Vlastní SW aplikace je vytvořena pro obě elektrárny. Jednotlivé lokality mají
pro lepší orientaci uživatelů odlišné barevné
schéma. Přístupová práva pro zpracovatele
jsou nastavována pomocí rolí.

Hlavními prvky databáze funkčních vztahů
jsou záložky Funkčních Řetězců (FŘ) a Linií
DID. V záložce FŘ jsou popsány v projektu
aplikované závislosti vykonávaných funkcí jednotlivých FaSK na jejich podpůrných funkcích
a jejich podíl na plnění požadovaných funkcí
(jako je odvod zbytkového tepla anebo na provozní funkci výroby elektrické energie). Záložka
Linie DiD propojuje definované FŘ k úrovním
DiD respektive k asociovaným stavům jaderného bloku. Určuje, v jaké úrovni DiD a jakými
prostředky jsou plněny požadované bezpečnostní a provozní funkce. Popsané funkční
vazby na FŘ jsou ilustrovány grafickou prezentací ve formě funkčních schémat. Funkční
schémata jsou vkládána jako svg dokumenty.
Novější verze HIDRA umožňuje vlastní tvorbu
funkčních schémat pomocí vloženého editoru GEFŘ. Grafický editor funkčních řetězců
(GEFŘ) slouží k editaci výkresů. Pro daný FŘ
otevře separátní nástroj s kreslicí paletou pro
tvorbu a úpravu schémat. V momentě, kdy
dochází k editaci a práci s výkresem ve vestavěném nástroji, systém rovnou tvoří data pro
samotné záznamy funkčních řetězců.

V administraci systému se zadává používaný
víceúrovňový systém funkcí, definují se funkční analytické skupiny (jednotlivé SKK), data
pro lokalizaci funkcí a funkčních analytických
skupin (FaSK), časová hlediska aplikovaná pro
specifické funkce a definice projektem uvažovaných „provisions“. Jsou zde také definovány
obecné číselníky, které zajišťují jednotnou formu pro zadávání potřebných dat.

V části Inženýrského posouzení HIDRA je
možné zadávat jednotlivé vnější a vnitřní
hrozby aplikované na model funkčních vazeb
v rámci inženýrského hodnocení robustnosti
a odolnosti DB/DR informací. Dále jsou zde
zadávány informace o odolnosti jednotlivých
funkcí vůči mechanismům hrozeb, které působí na různá zařízení SKK (FaSK). Jsou zde
i informace o aplikovatelnosti konkrétního

Obr. 4: aplikace HIDRA (Hierarchical In-depth Design Requirements Assessment)
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HIDRA
(HIERARCHICAL IN-DEPTH
DESIGN REQUIREMENTS
ASSESSMENT)
SW aplikace HIDRA je vyvinuta pro podporu inženýrského hodnocení robustnosti
a nezávislosti ochrany do hloubky (Defence
in Depth – DiD) a pro účely zpracování a aktualizace Funkčních analýz úrovní ochrany
do hloubky (FA DiD). FA DiD umožňují ověření správnosti a systematizace projektových
východisek a požadavků (Design Basis / Design Requirements) pro jaderné elektrárny
Dukovany a Temelín.

výzkum, vývoj a nové technologie

mechanizmu hrozby na daný FaSK na základě konkrétního fyzikálního mechanizmu působení hrozby. Pro specifikaci odolnosti je zde
zaveden pojem „provisions“, který definuje
odolnost daného zařízení na vybrané mechanismy hrozeb. Provisions představují vlastnosti přiřazené jednotlivým FaSK, působící proti
jednotlivým mechanismům hrozeb.
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HIDRA podporuje tvorbu Map Funkcí (MF),
které slouží ke grafickému zobrazení jednotlivých funkcí dle plněné požadované bezpečnostní či provozní funkce a dle úrovně DiD.
V matici jsou zakresleny jednotlivé Linie DiD
ve vertikálním pořadí — podle toho, jak se navzájem zálohují v ochraně do hloubky a horizontálně — konfigurací daných výchozím
stavem bloku či způsobu působení hrozby.
V případě MF obsahuje jejich administrace
kompletní záznamy o tom, na jaké úrovni DiD
se nachází, jejich Typová funkce (TxF), dílčí TxF
(Sub), jakou mají konfiguraci (parametr dle
administrativy → konfigurace), jakou Linii DiD
využívají a připojený komentář. Mapa funkcí
zobrazuje záznamy v maticové podobě, členěné na jednotlivé úrovně DiD a plněné Sub.
V MF je možné simulovat různé vnější a vnitřní hrozby pomocí volby „aplikovat hrozbu“.
Tím dojde k filtraci matice na relevantní stavy
dle odolnosti jednotlivých FaSK a jimi plněných funkcí dle zadaných dat o jejich odolnosti a aplikovaných provisions. Zároveň se
v náhledu mění barevné body znázorňující
„semafor“, které označují stav linií. Tím dojde k filtraci matice na relevantní stavy – dle
schopnosti Linií DiD plnit požadované funkce.
Současně se v náhledu mění barevné body –
semafor, které označují stav linií.
HIDRA dále umožňuje tvorbu přehledů. Kontrolní přehledy zobrazují požadované informace potřebné pro vlastní zpracování systému funkčních vazeb a pro kontrolu správnosti
a úplnosti FA DiD. Umožňuje i automatickou
kontrolu shody dat s dokumenty DBD úrovně 2. Je zde možnost vybrat si, jaká data zob-

razit, podle čeho se má výsledná sestava řadit
a filtrovat výsledky. Jeden z přehledů Nezávislost DiD slouží k tvorbě přehledu FŘ a jejich
podpůrných funkcí ve všech úrovních DiD.
Umožňují provedení inženýrského hodnocení nezávislosti v projektu uvažovaných Linií
DiD a dále jejich nezávislosti na společných
podpůrných funkcích a společně využívaných
FaSK. S použitím odstupňovaného přístupu
umožňuje vyhodnotit splnění legislativních
požadavků na nezávislost Linií DiD v projektu
jaderného bloku.

Ing. Vladimír Voltr

Po absolvování Fakulty strojní ČVUT v Praze v roce 1987 nastoupil jako konstruktér do Závodů elektrotepelných zařízení Praha. Ve společnosti ENERGOPROJEKT PRAHA pracuje
od roku 1993. Nastoupil na pozici Projektant a od roku 1996
se stal specialistou PDMS. V této pozici se podílel na rozšiřování PDMS na území bývalého Československa. Vedoucím
oddělení Databázového projektování je od roku 2012.

Ing. Václav Hakl

Po absolvování Fakulty strojní ČVUT v Praze v roce 2000 nastoupil jako projektant do společnosti ENERGOPROJEKT
PRAHA. Zabývá se provozními režimy jaderných elektráren
a inženýrským hodnocením robustnosti a nezávislosti ochrany do hloubky (Defence in Depth – DiD) JE. Podílel se na vytváření požadavků, tvorbě metodiky a plnění datového modelu funkčních vazeb SW aplikace HIDRA, využité pro tvorbu
projektových východisek a požadavků DB/DR EDU a ETE.
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Využití pokročilých
NDT metod
(laserové profilometrie)
při řízení životnosti
komponent JE
Ing. Petr Vlček, Ing. Miroslav Žamboch

New applied non-destructive and diagnostic methods make possible to obtain more accurate and comprehensive
information about the operated component than using the original non-destructive methods. The newly acquired
information allow to determine the current state of the inspected component more accurately and thus refine the
evaluation of the component condition – the basic input for aging management. One such example is the laser
scanning of the main reactor flange of unit 1 Dukovany NPP. The measurement was performed in order to determine
the real state of the subcomponent and to increase accuracy the FEM modules.

ÚVOD
Pro bezpečnostně významné komponenty je
na jaderných elektrárnách zaveden program
řízení stárnutí. V rámci tohoto programu je
prováděno hodnocení stavu zařízení s cílem
znát jejich aktuální stav a být schopen predikovat stárnutí (vývoj jejich stavu) po plánovanou dobu životnosti. Řízení životnosti
u reaktorů EDU a ETE je realizováno společností ČEZ, a. s. ve spolupráci s ÚJV Řež pomocí Komplexní služby s cílem hodnotit aktuální
stav zařízení a získat včasné a dostatečné informace k přijetí opatření pro zajištění bezpečného a ekonomického provozu po celou
dobu plánovaného provozu.
Jedním z významných zdrojů informací
o stavu zařízení jsou diagnostické metody prováděné v rámci provozních kontrol
nebo činností údržby. Tyto provozní kontroly
jsou realizovány v rozsahu, který je původně
ve většině případů definován výrobcem se zo-

hledněním skutečných provozních podmínek
a případně i bezpečnostních požadavků kladených na dané zařízení.
Nově aplikované metody a techniky kontrol
umožňují získat přesnější a komplexnější informace o provozované komponentě než při
použití původních NDT metod navržených
výrobcem. Nově získané informace dovolují zpřesnit hodnoticí procesy v oblasti řízení
stárnutí.
1 . P R O G R A M Ř Í Z E N Í S TÁ R N U T Í
Pro bezpečnostně významné komponenty
provozované na jaderných elektrárnách (JE)
v ČR jsou pro hodnocení jejich stavu používány
programy řízeného stárnutí, které, pokud je to
technicky možné, predikují i vývoj stavu komponenty z pohledu požadované životnosti.
Základním zdrojem informací pro určení
stavu komponenty jsou provozní kontroly
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Nově aplikované nedestruktivní a diagnostické metody umožňují získat komplexnější informace o provozované komponentě, než tomu je při použití původních nedestruktivních metod. Nově získané informace umožňují přesněji určit
aktuální stav kontrolované součásti a zpřesnit tak hodnocení stavu komponenty – základní vstup pro řízení stárnutí.
Jedním z takových příkladů je laserové skenování hlavní dělicí roviny reaktoru JE Dukovany provedené za účelem zjištění reálného stavu konstrukčního místa a zpřesnění MKP modelů.

provoz a výstavba jaderných zařízení

Obr. 1: Detail těsnicího uzlu reaktoru EDU

lačením dvou niklových kroužků s průměrem
drátu cca 5 mm, které jsou ukládány do V-drážek v přírubě tělesa tlakové nádoby v místě
dotyku příruby víka, a dalších dvou niklových
kroužků umístěných pod patkou toroidního
kompenzátoru přivařeného k přírubě víka
horního bloku. Přitlačením víka horního bloku
k přírubě tělesa tlakové nádoby je realizováno
pomocí 60 závrtných šroubů M140×6.

a další činnosti údržby předepsané v programu provozních kontrol a postupech pro
činnosti údržby.
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V rámci hodnocení stavu komponent jsou
základní požadavky na diagnostické metody
a provozní kontroly stanoveny projektantem
a výrobcem dané komponenty JE. V závislosti na provozních zkušenostech a poznatcích
o chování daného zařízení za provozu jsou
prováděné diagnostiky a kontroly na sledování těchto zařízení optimalizovány. Z důvodu
narůstajících požadavků na provozuschopnost a bezpečnost provozu jsou dále aplikovány nové metody a postupy nedestruktivních kontrol pro hodnocení a sledování
komponent JE, které jsou dostupné díky vývoji technologií.
Hodnocení stavu komponenty je realizováno
na základě dostupných informací. Základní
informace o počátečním stavu poskytuje výrobce a následně jsou informace průběžně
získávány diagnostickými metodami a metodami nedestruktivních kontrol. Vzhledem
k aktuálním požadavkům jsou aplikovány
nové metody a techniky zkoušení, pomocí
kterých je získáváno maximální množství co
nejpřesnějších informací o dané komponentě.
2 . H O D N O C E N Í S TAV U
H L AV N Í D Ě L I C Í R O V I N Y
REAKTORŮ VVER
Hlavní funkcí těsnicího uzlu jaderného reaktoru je zajištění těsnosti hlavní dělicí roviny mezi
TNR a víkem. Těsnost hlavního přírubového
spoje je při opakované demontáži a montáži
těsnicího uzlu jaderného reaktoru zajištěna st-

Oblast hlavní dělicí roviny je vzhledem k opakovanému utěsňování reaktoru významně namáhána nízkocyklovou únavou, a to v oblasti
drážek příruby reaktorové nádoby a na protilehlém povrchu víka horního bloku. Z tohoto
důvodu je prováděna periodická kontrola stavu v rámci provozních kontrol a současně je
prováděno i výpočetní hodnocení únavového
poškození ve vybraných místech hlavního přírubového spoje.
Z provozního hlediska jsou nejdůležitějším,
a i nejnamáhanějším místem hlavní dělicí
roviny drážky pro umístění těsnicích kroužků,
jelikož spolu s protilehlou plochou víka zajišťují těsnost reaktoru.
2.1 PROVOZNÍ KONTROLY
D R Á Ž E K H L AV N Í D Ě L I C Í
ROVINY EDU
Provozní kontroly hlavní dělicí roviny (HDR)
tlakové nádoby reaktoru (TNR) jsou prováděny pokaždé po roztěsnění TNR v souladu
s programem provozních kontrol. Hodnocení stavu je prováděno provozními kontrolami pomocí metod vizuálního a kapilárního
zkoušení. Tyto metody slouží pro ověření
stavu povrchu těsnicích ploch tělesa TNR
a víka a zjištění případných povrchových trhlin a mechanických poškození austenitických
návarů kontrolovaných míst.
Současně je prováděna i rozměrová kontrola
pro stanovení velikosti otlaků drážek a určení
vhodného průměru niklového těsnění pro zajištění těsnosti HDR. Toto měření je prováděno
pomocí bodového měření převýšení kuličky, kdy je měření realizováno na 60 místech
po celém obvodu (po 200 mm). Podle zjištěného převýšení kuličky, respektive velikosti
otlačení těsnicích drážek HDR, jsou definovány požadavky na průměr Ni-těsnicích kroužků.

Obr. 2: CAD model hlavní dělicí roviny
EDU 1 vytvořený z měření LP [1]

2.2 MĚŘENÍ DRÁŽEK HDR
LASEROVOU PROFILOMETRIÍ
V rámci zvyšování poznání o stavu HDR TNR
EDU po více než 30 letech provozu bylo
ÚJV Řež doporučeno provést jednorázovou
kontrolu pomocí laserové profilometrie. Cílem bylo získání komplexní informace o geometrii drážek a HDR a protilehlé těsnicí plochy víka. Měření pomocí 3D skenování bylo
provedeno společností Centrum výzkumu
Řež, která má bohaté zkušenosti s 3D měřením pomocí laseru a zároveň i s měřeními
na jaderných elektrárnách.

Výsledkem měření je průměrná hodnota převýšení kuličky pro jednotlivé drážky. Z výsledků měření získaných z protokolů z let 2012–
2019 vyplývá, že v této době došlo ke změně
průměrných změřených hodnot převýšení
kuliček řádově v setinách mm. Tyto rozdíly
jsou pod úrovní přesnosti měření, proto lze
předpokládat, že nedochází ke změně geometrie drážky.

Výsledkem měření laserovou profilometrií bylo
vytvoření CAD modelu HDR EDU 1 (obr. 2),
který umožnil stanovit všechny potřebné rozměry pro celkové hodnocení geometrie [1].
Pro srovnání jednotlivých metod hodnocení
stavu drážek bylo v CAD modelu, ve shodných místech jako při měření úchylkoměrem,
stanoveno převýšení pomocí fiktivní kuličky.
Příklad profilu dvou vnitřních drážek včetně
převýšení fiktivní kuličky je ukázán na následujícím obrázku.
Hodnoty převýšení kuličky změřené reálným
úchylkoměrem a stanovené v CAD modelu ukázaly velmi podobné výsledky. U všech
drážek byl zjištěn rozdíl mezi průměrnými
hodnotami stanovenými měřením úchylkoměrem a v modelu vytvořeným pomocí 3D
profilometrie v rozmezí 0,04–0,06 mm.

Obr. 3: Řez modelem drážek s vloženou fiktivní kuličkou – měření převýšení [1]
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Bodové měření deformace drážky má kromě poměrně velké pracnosti několik omezení. Hodnota je získána pouze z jednotlivých obvodových míst, výsledky jsou zatíženy
chybou měření danou nejen přístrojem ale
i vlivem ustanovení úchylkoměru na HDR
a získané informace uvádějí pouze jeden
údaj o zapadnutí kuličky a nezohledňují celý
profil drážky.

provoz a výstavba jaderných zařízení

Obr. 4: MKP model pro výpočetní
hodnocení drážek HDR

Na základě CAD modelu vytvořeného z dat
získaných laserovým skenováním bylo provedeno zpřesnění modelu tak, aby se v maximální míře přiblížil skutečnému stavu. Na obr. 5 je
zobrazen řez drážkami 1 a 2 HDR získaný pomocí 3D profilometrie a porovnán s geometrií
vytvořenou podle výkresové dokumentace.
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Pro zvýšení přesnosti stanovení rádiusu uvnitř
drážek, kde vlivem omezeného pohybu skenovacího ramene a odlesku laserového paprsku dochází ke vzniku chyb v CAD modelu, bylo provedeno přesnější měření pomocí
replikační hmoty, která byla následně naskenována 3D skenerem. Průměrná hodnota poloměru zaoblení dna drážky je 0,877 mm [1],
kdy podle výkresové dokumentace je jmenovitý rozměr rádiusu 1 mm. Dále byly stanoveny poloměry zakřivení drážek v rovině HDR.
Na základě zjištěné reálné geometrie bude
MKP model pro HDR EDU upraven.
Podobný rozdíl byl zjištěn i v případě měření drážek HDR na ETE laserovou profilometrií a kuličkou. Rozdíl je způsoben odlišnými
technologiemi (postupy), jakým jsou tyto
hodnoty stanoveny.
Při měření pomocí laserové profilometrie v oblasti HDR a okolí drážek byly současně zmapovány mechanická poškození návaru od hloubky 0,1 mm výše. Bylo zjištěno několik drobných
mechanických poškození bez vlivu na těsnicí
funkci drážek a životnost návaru HDR.
2 . 3 . M O D E L O VÁ N Í D R Á Ž E K H D R
Pro výpočetní hodnocení drážek HDR je nutné vytvořit model MKP (metodou konečných
prvků). Prvotní model byl vytvořen podle výkresové výrobní dokumentace této oblasti,
viz obr. 4.

Z ÁV Ě R
V příspěvku je uveden konkrétní příklad použití nových technologií v rámci provozních
kontrol aplikovaných na jaderných elektrárnách, které umožní ÚJV Řež zpřesnit hodnocení stavu reaktoru pro řízení životnosti.
Měření HDR reaktoru na EDU pomocí 3D laserové profilometrie bylo provedeno společností Centrum výzkumu Řež.
Výsledky měření laserovou profilometrií
geometrie HDR TNR na 1. bloku EDU přinesly komplexní poznatky o geometrii
těchto silně namáhaných těsnicích ploch
a umožnily posoudit stav a geometrické
změny v oblasti drážek vyvolané mechanickým namáháním při montáži reaktoru
po více než 30 letech provozu.

Hodnocení otlaků drážek HDR posuzované
pomocí převýšení kuličky bylo ve shodě pro
obě srovnávané metody měření, tj. měřením
pomocí digitálního úchylkoměru a stanovením v CAD modelu vytvořeným na základě
měření laserovou profilometrií. To potvrdilo aplikovatelnost obou technik měření pro
hodnocení otlaků drážek HDR reaktoru a stanovení průměru těsnicích drátů.
Současně bylo pomocí laserové profilometrie
provedeno zmapování povrchu v okolí drážek HDR pro zjištění mechanických poškození povrchu.
Dalším přínosem bylo stanovení reálného
profilu HDR, a to zejména oblasti drážek.
Zpřesnění geometrie drážek HDR vyvolalo
požadavek na aktualizaci MKP modelu pro
výpočetní posouzení drážek HDR.
Poznatky z vyhodnocení drážek a těsnicích
ploch HDR reaktoru 1. bloku EDU budou
využity při hodnocení drážek HDR reaktorů
na ETE.
Prezentované výsledky byly finančně podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – projekt LQ1603 Výzkum pro SUSEN.
Práce byla realizována na velké infrastruktuře Udržitelná energetika (SUSEN) vybudované v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0108
a CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000293.

Reference:
[1] Patera, J., Zahrádka, P. 3D profilometrie drážek těsnění HDR
JE Dukovany – 1. blok v roce 2019 – technická zpráva; Centrum
výzkumu Řež s.r.o., PL č. 3240 r1, 2020

Ing. Miroslav
Žamboch

Absolvoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT
v Praze. Od absolvování pracuje v ÚJV Řež, a. s., původně
v oblasti korozně mechanického zkoušení materiálů se zaměřením na oceli používané v JE, nyní obecně v oblasti řízení stárnutí JE. Dlouhodobě působí jako expert IAEA v oblasti
řízení stárnutí.

Ing. Petr Vlček

Absolvoval Fakultu strojní na Západočeské universitě
v Plzni obor Materiálové inženýrství. Po ukončení studia
začal pracovat v ÚJV Řež, a. s., na detašovaném pracovišti
v Plzni v oblasti provozních kontrol a následně řízení životnosti. Od roku 2019 pracuje souběžně i v Centru výzkumu
Řež v oddělení Diagnostika a kvalifikace.

39

Obr. 5: Porovnání geometrie drážek HDR
stanovené na základě 3D laserové profilometrie a podle výkresové dokumentace

provoz a výstavba jaderných zařízení

Projekt TeaM Cables
– inovace v řízeném stárnutí
nízkonapěťových kabelů
pro potřeby jaderné bezpečnosti
v dlouhodobém provozu
jaderných elektráren
Ing. Vít Plaček, Ph.D.
Elektrické kabely jsou základní součástí jaderných elektráren. Na jeden blok takové elektrárny připadá více než
1 500 km elektrických kabelů, které se liší svým provedením a použitými materiály v závislosti na provozním napětí
a funkci. Přirovnáme-li jednotlivá zařízení k tělním orgánům, jsou elektrické kabely jeho nervy a cévy, které zajišťují
bezchybné fungování celého organismu – jaderné elektrárny.
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Evropský výzkumný a inovační projekt TeaM Cables (European Tools and Methodologies for an efficient ageing
management of nuclear power plant cables) si klade za cíl poskytnout provozovatelům jaderných elektráren novou
metodiku pro efektivní a spolehlivé monitorování stavu provozovaných kabelů a také model pro výpočet jejich
zbytkové životnosti. Projekt získal finanční prostředky ve výši 4,2 milionu eur z programu EURATOM Evropské komise,
který je součástí rámcového programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace. Je koordinován společností Électricité
de France (EDF), byl zahájen v září 2017 a jeho konec je plánován na srpen 2022.
With an average of ~1,500 km of cables per Nuclear Power Plant (NPP) unit, all organisations involved in the nuclear
industry have recognised the importance of cable qualification, condition monitoring, and ageing management –
electrical cables are the nerves and blood vessels of NPPs.
TeaM Cables – European Tools and Methodologies for an efficient ageing management of NPP cables – is a research
project aiming at providing NPP operators with a novel methodology for efficient and reliable NPP cable ageing
management. It has received 4,2 M€ of funding from the European Commission’s EURATOM programme, which is
part of the Horizon 2020 framework programme for Research and Innovation. The project is coordinated by Électricité
de France (EDF) and will run until 2022.

ÚVOD
Elektrické kabely jsou základní součástí jaderných elektráren. Na jeden blok takové elektrárny připadá více než 1 500 km elektrických
kabelů, které se liší svým provedením a použitými materiály v závislosti na provozním napětí a funkci. Přirovnáme-li jednotlivá zařízení
k orgánům těla, jsou elektrické kabely jeho
nervy a cévy, které zajišťují bezchybné fungování celého organismu – jaderné elektrárny. Spotřeba energie ve státech celého světa
neustále vzrůstá. Řešení rostoucí poptávky se
v souvislosti s trendem nízkouhlíkové energetiky nabízí v prodloužení provozu jaderných
elektráren. Pokud by byla zajištěna bezpečnost a provozuschopnost zařízení, tj. funkčnost nejen při normálním provozu, ale i v prů-

běhu projektových nehod (DBA), případně
u rozšířených projektových podmínek (DEC),
může být životnost současných jaderných
elektráren prodloužena na 60–80 let. To kromě jiného vyžaduje, aby systémy, konstrukce
a komponenty (SKK) zařízení důležitých pro
bezpečnost, mezi něž patří i elektrické kabely,
byly zahrnuty do procesu řízeného stárnutí.
Jedním ze základních kroků řízeného stárnutí je porozumění mechanismu stárnutí,
vývoj účinných a použitelných metod pro
monitorování aktuálního stárnutí a predikce
zbytkové životnosti. Na tuto problematiku
je zaměřený evropský výzkumný a inovační
projekt TeaM Cables (European Tools and
Methodologies for an efficient ageing man-

Cílem projektu TeaM Cables je zefektivnit
provozovatelům jaderných elektráren řízené
stárnutí kabelů:
a) vývojem komplexního modelu a algoritmu stárnutí síťovaného polyetylenu XLPE
(užitého pro izolace kabelů), jež pokryjí
různé složení izolačního materiálu, zejména retardérů hoření, antioxidantů a plniv;
b) vývojem metodik nedestruktivních testovacích technik pro hodnocení aktuálního
stavu provozovaných kabelů a stanovením
kritéria přijatelnosti, založeným na degradaci struktury materiálu;
c) vývojem nového softwarového nástroje
pro výpočet životnosti, který by integroval
všechny doposud vyvinuté modely a zároveň hodnotil zbytkovou životnost elektrických kabelů kombinací nedestruktivních
měření s prediktivními modely a znalostmi provozních podmínek kabelů.
Tímto novým nástrojem se může zvýšit přesnost odhadu zbytkové životnosti, protože
modely budou zohledňovat více parametrů
(např. typ polymeru, plniva či antioxidantu)
a kritérium poruchy bude založeno na fyzikálně-chemické degradaci materiálu.
Vlastnímu zahájení projektu předcházel mezinárodní workshop „Cable ageing in nuclear
power plants; R&D current status and forecast“, který se konal v květnu 2015 v ÚJV Řež
a shrnul mezinárodní výzkum a nastínil vývoj problematiky. O současných metodách
a možnostech, které je třeba zajistit pro efektivní řízení stárnutí kabelů, umožňující dlouhodobý provoz (LTO) jaderných elektráren, dis-

kutovalo více než 70 účastníků z 18 organizací
a 13 zemí. Ti došli k následujícím závěrům:
•
Předchozí studie vedly k charakterizaci mnoha vlastností kabelů pro různé
podmínky stárnutí. Polymery používané
v kabelech jsou však rozmanité a obvykle
sestávají z přibližně deseti složek (základního polymeru, jednoho či dvou antioxidantů, plniv a dalších přísad). Každá ze
složek může hrát zásadní roli během stárnutí v závislosti na povaze degradačního
procesu. Nedostatek znalostí a synergie
těchto degradačních vlivů vede k nemožnosti vztáhnout výsledky jednoho kabelu
na jiný. Tím jsou limitovány existující polymerní databáze.
•
Nejčastěji používaným kritériem konce
životnosti kabelů v jaderném prostředí je hodnota tažnosti, resp. prodloužení při přetržení polymerní izolace. Bylo
provedeno mnoho testů za účelem
nalezení korelace mezi touto vlastností a vlastnostmi stanovitelnými pomocí
nedestruktivních technik měření elektrických parametrů. Tyto korelace však
nebyly provedeny na dostatečné úrovni,
aby jejich výsledky bylo možné rozšířit
na všechny polymery používané v jaderných elektrárnách.
•
Další v současné době používanou metodou je měření vzorků kabelů z provozu
elektrárny nebo vzorků odebraných ze
svědečných kabelů z depozitu, které lze
považovat za reprezentativní. Jejich odběr
však znamená vysoké náklady, protože ho
lze provést pouze během odstavení reaktorové jednotky a odebraný kabel musí být
okamžitě nahrazen jiným (v případě kabelu z provozu). Náklady na jednu takovou
operaci, jsou-li elektrické kabely odebrány
z provozu, odhaduje Électricité de France
přibližně na 70 000 euro za jeden kabel.
•
Je zapotřebí provést důkladnější výzkum
a inovace ve vývoji nových metod a nástrojů, jež provozovatelům jaderných elektráren umožní:
•
mít standardizovaný a vědecky uznávaný přístup pro predikci životnosti
kabelů;
•
brát při stárnutí kabelů v úvahu specifické informace o složení polymerů;
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agement of nuclear power plant cables),
jenž si klade za cíl poskytnout provozovatelům jaderných elektráren novou metodiku
pro efektivní a spolehlivé monitorování stavu provozovaných kabelů a také model pro
výpočet jejich zbytkové životnosti. Projekt
získal finanční prostředky ve výši 4,2 milionu
eur z programu EURATOM Evropské komise,
který je součástí rámcového programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace. Je koordinován společností Électricité de France, byl
zahájen v září 2017 a jeho plánovaný konec
je v srpnu 2022.

provoz a výstavba jaderných zařízení

Obr. 1: Vzorky připravené pro radiační stárnutí
Obr. 2: Kobaltová ozařovna s instalovanými kabely a vzorky ve tvaru destiček a lopatek

•
•

•

brát v potaz širokou škálu procesů degradace;
navrhnout obecné nedestruktivní testovací techniky a kritéria aplikovatelná
na polymery stejného typu;
provádět důkladný monitoring tisíců
kabelů instalovaných v jaderných elektrárnách za přijatelnou cenu.

Tyto metody a nástroje by provozovatelům
jaderných elektráren umožnily bezpečně
prodloužit životnost elektrárny s reaktory
II. a III. generace a přispěly k výrobě udržitelné energie, která pokryje současné i budoucí potřeby.
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PROJEKT TEAM CABLES
Konstrukce elektrických kabelů v jaderných
elektrárnách se liší v závislosti na napěťové
hladině, účelu použití (komunikační, silový či
ovládací) a provozních podmínkách. Vzhledem k variabilitě kabelů na elektrárnách, jež
jsou provozovány za různých podmínek, kdy
provedení důkladné studie zahrnuje nesčetně variant a kombinací, je výzkumný projekt
TeaM Cables soustředěn na zesíťovaný polyetylen (XLPE), vysoce progresivní materiál,
který je nejvíce používaný v nízkonapěťových
kabelech reaktorů II a III. generace. V rámci
této studie jsou analyzovány následující typy
vzorků:
•
7 kombinací materiálů na bázi XLPE
s rozdílným obsahem aditiv: samostatná
zesítěná matrice, zesítěná matrice + antioxidanty a zesítěná matrice + antioxidanty + plniva;
•
4 formy základního materiálu: destičky,
trubičky, pásky a lopatky;
•
2 konstrukční typy kabelů (koaxiální
a kroucený párový kabel), krátké vzorky pro
laboratorní analýzy a až 60 m dlouhé kabely pro elektrické diagnostické metody.
Všechny tyto materiály byly stárnuty jak tepelně, tak radiačně, případně kombinovaně.
V rámci projektu byly aplikovány tři teploty
tepelného stárnutí, pět kombinací tepelného
stárnutí a dávkových příkonů a simulace čtyř
typů havárií.

Studium XLPE s rostoucí složitostí jeho složení teoreticky umožní identifikovat roli každé složky během stárnutí polymeru. V rámci
projektu TeaM Cables je do kooperace zapojeno 13 evropských institucí, přičemž vzorky
byly v laboratořích podrobeny 25 analytickým metodám, např. termické analýze (DSC,
TGA), spektroskopickým metodám (FTIR, MS),
reflektometrii (TDR/FDR) a mnoha dalším.
Zodpovědností ÚJV Řež byly kromě jiného
distribuce vzorků příslušným organizacím,
realizace tepelných a radiačních stárnutí (viz
obr. 1 a 2) a průběžné monitorování kabelových vzorků elektrickými nedestruktivními
metodami.

zajišťovat své bezpečnostní funkce. Při kvalifikaci (ověřování) kabelů pro instalaci na bezpečnostních systémech jaderných elektráren
je roční posthavarijní fáze urychlována, takže
celá simulace havarijního stavu obvykle netrvá déle než 30 dní. Dalšími důležitými úkoly
projektu TeaM Cables jsou:
•
kvantifikace dějů při dlouhodobém, ročním provozu v havarijních podmínkách
a při jeho urychlení;
•
porovnání sekvenční simulace havarijních
podmínek (ozáření havarijní dávkou s následným termodynamickým šokem) se simultánním testem havarijních podmínek
(současné ozařování s aplikací termodynamických podmínek);
•
kontinuální sledování bezpečnostních
funkcí kabelů.

Běžný postup při simulaci havárie je ozáření
havarijní dávkou s následnou instalací kabelů
do tlakové nádoby a aplikací termodynamického havarijního profilu. Prvotní termodynamický šok trvá podle typu jaderné elektrárny od několika hodin do několika dní. Poté
nastupuje posthavarijní fáze, kdy jsou vzorky
zaplaveny havarijním roztokem o zvýšené
teplotě a tlaku. Takto mohou být kabely zatěžovány až jeden rok a po celou dobu musejí

Tento úkol je kompletně řešen v ÚJV Řež.
Nedávno byl proveden sekvenční test na nových, nestárnutých kabelech a simultánní test
na nových i stárnutých kabelech. V současnosti začínají sekvenční zkoušky na stárnutých kabelech. Simulace dlouhodobé roční
a urychlené měsíční posthavarijní fáze začne
na podzim 2020. Po celou dobu budou kabely elektricky napájeny a budou měřeny jejich
vlastnosti a ověřována bezpečnostní funkce.
Výsledky experimentů jsou shromažďovány
v databázi pro statistickou analýzu s cílem
identifikovat markery stárnutí, ale též s cílem
definovat nejistoty a reprodukovatelnost různých technik měření. Na začátku projektu byl
na nových materiálech proveden round-robin
test s cílem ověřit přesnost všech zúčastněných laboratoří. Experimentální charakterizace materiálu jsou prováděny v různých
měřítkách, aby se projevily mechanismy a důsledky stárnutí, a paralelně jsou na základě
experimentálních dat připravovány modely,

Obr. 3: Simulace LOCA u vzorků TeaM Cables – kabely jsou
umístěny do tlakové nádoby, kde jsou podrobeny termodynamickému tepelně-tlakovému profilu při současném
sprchování chemickým systémem, po dobu simulace jsou
kabely elektricky napájeny a je ověřována jejich funkčnost
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V laboratořích ÚJV Řež byly provedeny jak
experimenty simulující normální provozní
podmínky, tj. zrychlené stárnutí představující provozní podmínky prostředí uvnitř budovy reaktoru, tak i experimenty simulující
projektové nehody, to jest havárii spojenou
s prasknutím parovodu (LOCA, viz obr. 3)
nebo havarijní podmínky při rozšířených projektových nehodách (až po těžkou havárii).
Radiační stárnutí vzorků probíhalo při pěti
dávkových příkonech a v kombinaci s tepelným stárnutím, přičemž byly u některých
vzorků průběžně ověřovány elektrické vlastnosti a kontrolovány mechanické vlastnosti
polymerních izolací, zatímco jiné vzorky byly
měřeny na DSC a u dalších byla zjišťována jejich hustota. Zbylé vzorky pak byly rozesílány
partnerům k dalším rozsáhlým analýzám.

provoz a výstavba jaderných zařízení

Obr. 4: Schéma víceúrovňové studie prováděné v rámci projektu TeaM Cables
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jež budou implementovány do softwaru EDF
Virtual Polymer. Modely umožní předvídat
vývoj makroskopických vlastností XLPE s přihlédnutím k elementárním mechanismům
stárnutí. Použitý víceúrovňový přístup je
znázorněný na obrázku č. 4. Data získaná
z nedestruktivních testů budou použita pro
optimalizaci a úpravu kinetických modelů.
Software Virtual Polymer bude integrovat
nové modely a bude propojen se softwarem
Framatome COMSY Cables, který je vstupním
nástrojem projektu Team Cables.
OČ E K ÁVA N É V Ý S L E D K Y
Na konci projektu Team Cables budou k dispozici:
•
databáze s výsledky experimentů;
•
nový přístup k predikci stárnutí polymeru,
založený na víceúrovňovém modelování
(tento přístup bude obecný, tedy aplikovatelný na rozličné skupiny polymerů různého složení);
•
nové metodiky pro on-site monitorování,
umožňující přístup k datům použitelným
pro výpočet zbytkové životnosti;
•
kritérium přijatelnosti pro tyto kabely;
•
nástroj TeaM Cables, umožňující provádět
řízené stárnutí kabelů a predikovat jejich

•

životnost na přesnější úrovni, než jaká je
možná dnes;
zhodnocení průběhu simulace projektových nehod.

F I N A N CO VÁ N Í
A ZÚČASTNĚNÉ ORGANIZACE
TeaM Cables je evropský výzkumný a inovační projekt spolupráce, zaměřený na stárnutí
elektrických kabelů. Obdržel 4,2 milionu eur
na financování z programu „Horizon 2020
Euratom Research and Training Programme“
z Evropské unie. Projekt TeaM Cables byl zahájen v září 2017 a bude trvat 5 let – je do něj
zapojeno 13 partnerů.
Výsledky projektu TeaM Cables jsou průběžně publikovány. Jeho veřejné výstupy a zejména veřejná část experimentální databáze,
stejně jako přístup k rozhraní modelovacího
nástroje TeaM Cables, jsou vědecké komunitě
zpřístupněny prostřednictvím webové stránky
https://www.team-cables.eu.
V letošním roce měla být uspořádána letní
škola se zvláštním zaměřením na diagnostické techniky vyvinuté během projektu jak
pro vědecké organizace, tak pro budoucí uži-

Název zúčastněné organizace

Země původu

Électricité de France (EDF)

Francie

AREVA GmbH (AREVA)
(od 1. listopadu 2017 přejmenovaná na Framatome)

Německo

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)

Francie

Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA)

Francie

ÚJV Řež, a. s. (ÚJV)

Česká republika

ARTTIC (ART)

Francie

Nexans France SAS (NEXANS)

Francie

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (INCT)

Polsko

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (IZFP)

Německo

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT)

Finsko

Université d’Aix-Marseille (AMU)

Francie

École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM)

Francie

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (UNIBO)

Itálie
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Tab. 1: Seznam zúčastněných organizací

vatele a další odborné zájemce. Letní školu
připravuje UNIBO v blízkosti Boloně (Itálie)
zhruba pro čtyřicet odborných zájemců. Tato
akce však kvůli evropské koronavirové pandemii neproběhla a byla přesunuta na příští
rok. Dále budou uspořádány dva workshopy
s důrazem na popularizaci a propagaci výsledků projektu koncovým uživatelům. Zároveň půjde o mapování a shromažďování
dosažených výsledků. Na závěr bude v únoru 2022 uspořádáno sympozium zaměřené
především na průmyslové a výzkumné společnosti za účelem propagace výsledků projektu TeaM Cables.

Ing. Vít
Plaček, Ph.D.

Absolvent VŠCHT Praha (1989), vědecká aspirantura na
Institute für Oberflächenmodifizierung, Lipsko (1994).
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Hodnocení životnosti
tlakových nádob
reaktorů v ČR
RNDr. Milan Brumovský, CSc.
Tlakové nádoby jaderných reaktorů jsou jedněmi z nejdůležitějších komponent reaktorů a vzhledem k tomu, že
obsahují všechen štěpný materiál reaktoru je nutno vyloučit jejich jakékoli porušení vedoucí k jeho destrukci. Tyto
nádoby jsou současně prakticky nevyměnitelné, a proto určují maximální životnost celé elektrárny. Hodnocení jejich
životnosti se pro nádoby reaktorů v ČR provádí každoročně dle NTD ASI, kdy hlavním parametrem je odolnost proti
náhlému porušení. Dalšími kroky je hodnocení únavového poškození, korozně-mechanického poškození a přípustnosti
necelistvostí zjištěných během provozních prohlídek.
Nuclear reactor pressure vessels are one of the most important reactor components and regarding the fact that they
contain all fissile materials, it is necessary to preclude any their failure leading to the destruction. These vessels are also
practically nonreplaceable, and thus they determine the maximum lifetime of the whole plant. Evaluation of reactor
vessel lifetime in the Czech Republic is carried out every year according to the NTD ASI; main evaluating parameter is
the resistance of vessel materials against fast failure. Next steps are evaluation of fatigue damage, corrosion-mechanical
damage and availability of defects found during in-service inspections.
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1. ÚVOD
Tlakové nádoby jaderných reaktorů jsou nejdůležitějšími komponentami tlakového okruhu jaderné elektrárny, především z následujících důvodů:
– obsahují veškerý jaderný štěpný materiál,
a proto je nutno vyloučit jejich porušení/
lom, vedoucí k úniku aktivity do okolního
prostředí,
– jsou technicky velmi obtížně vyměnitelné
a ekonomicky reálně nevyměnitelné, a tak
prakticky určují životnost celé elektrárny.
V jaderných elektrárnách v ČR se provozují 4 bloky reaktoru typu VVER-440/V213Č
v Dukovanech a 2 bloky VVER-1000/V-320Č
v Temelíně. Jejich tlakové nádoby reaktorů
jsou silnostěnné (140 mm ve válcové části
a 220 mm v přírubovém prstenci u reaktoru
VVER-440, resp. 190 mm a 290 mm u reaktoru VVER-1000) velkorozměrné (vnitřní průměr 3 540 mm u VVER-440, resp. 4 150 mm
u VVER-1000) komponenty o velké hmotnosti
(těleso tlakové nádoby reaktoru VVER-440 má
hmotnost 215 tun, a 323 tun pro VVER-1000)
vyrobené z kovaných prstenců z nízkolegovaných ocelí svařených obvodovými svary a pokrytých na vnitřním povrchu dvouvrstvým
austenitickým korozivzdorným návarem.

Obr. 1: Tlaková nádoba reaktoru VVER-1000/V320Č
spouštěná do reaktorové šachty JE Temelín
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Tab. 1: Schéma principiálního postupu hodnocení životnosti tlakových nádob reaktorů dle NTD ASI

Použité nízkolegované oceli (15Ch2MFA-A
typu Cr-Mo-V pro VVER-440 a 15Ch2NMFA-A
typu Ni-Cr-Mo-V pro VVER-1000) se svojí feriticko-bainitickou strukturou mají dostatečné
pevnostní vlastnosti, ale současně jsou charakterizovány přechodem od houževnatého
k náhlému/křehkému lomu. Takový lom je
nutno u tlakových nádob reaktorů vyloučit, protože vede k plné destrukci nádoby.
U reaktorů typu VVER, stejně jako i ve většině evropských zemí, je přijat konzervativní
tzv. deterministický přístup, což znamená, že
křehký/náhlý lom je nutno u tlakových nádob
reaktorů plně vyloučit (tj. nedovoluje se žádná
jeho iniciace), zatímco u reaktorů projektovaných dle kódu ASME se používá tzv. pravděpodobnostní přístup s jistou dovolenou hladinou pravděpodobnosti porušení.
Materiály tlakových nádob vlivem provozních
podmínek postupně degradují a dochází tak
k jejich zpevnění a zkřehnutí. Z degradačních
mechanizmů ovlivňujících životnost nádoby
jsou nejdůležitější radiační poškození, tepelné
stárnutí a únavové poškození, které je nutno
během provozu sledovat a kontinuálně vyhodnocovat.

Životnost nádoby závisí na řadě parametrů,
především na:
– vlastnostech materiálů nádoby,
– provozních parametrech nádoby (teplota,
tlak, neutronová fluence),
– provozních parametrech reaktoru (normální
režimy, tlakové zkoušky, havarijní režimy
apod.).
Životnost nádoby je nutno průběžně/periodicky vyhodnocovat, aby v případě nutnosti
bylo možno přijmout nezbytná opatření. Toto
hodnocení se týká především tělesa tlakové
nádoby, protože víko a tzv. horní blok reaktoru jsou vyměnitelné komponenty.
2. PRINCIPIÁLNÍ POSTUP
HODNOCENÍ
Hodnocení životnosti tlakové nádoby se provádí podle NTD ASI, Sekce IV – „Hodnocení
zbytkové životnosti zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER“ [1], které je v souladu s IAEA „Guidelines for Evaluation of Components and Pipelines in WWER type NPPs“
[2]. Principiální postup tohoto hodnocení je
znázorněn v Tab. 1, kdy hodnocení se provádí ve 4 etapách dle Tab. 1. Toto hodnocení je
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komplexní činnost, která vyžaduje jak výpočtové, tak i experimentální/zkušební činnosti
z celé řady oborů.
2.1. HODNOCENÍ ODOLNOSTI
PROTI NÁHLÉMU PORUŠENÍ
Hodnocení odolnosti proti náhlému/křehkému porušení je prakticky rozhodující pro
celkovou životnost. Základní vztahem je následující nerovnost, kterou nutno dodržet pro
všechny provozní režimy – normální, tlakové
i těsnostní zkoušky, přetlakování za studena
i havarijní režimy, zvláště pak režimy typu
PTS – tlakově teplotní šoky (Pressurized Thermal Shock), které prakticky rozhodují o celkové životnosti:
KI(a, σ, t) < [KIC(T, t, F)]i		

řetěz následných výpočtů: termohydraulické
výpočty celého reaktorového systému ke stanovení časové a prostorové závislosti tlaku
a teploty chladicí vody na stěnu nádoby, dále
výpočty teplotně-napěťových stavů ve stěně
nádoby a konečně výpočty součinitele intenzity napětí pro výpočtovou vadu. Závěrem se
porovnávají tyto teplotně-časové závislosti KI
s dovolenými hodnotami [KIC(T)]3 a stanoví se
maximálně dovolená hodnota kritické teploty křehkosti [Tk], která je charakteristická pro
daný projekt nádoby a není závislá na konkrétním stavu degradace materiálových vlastností. Tato hodnota pak je podkladem pro
stanovení životnosti nádoby, kdy vztah (1) se
transformuje na vztah (2), který musí platit
po celou dobu životnosti:

(1)
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Kde KI(a, σ, t) je součinitel intenzity napětí
pro výpočtovou vadu o rozměru a při
zatížení σ v čase t,
[KIC(T, t, F)]i je dovolená hodnota součinitele intenzity napětí materiálu nádoby pro režim typu i při teplotě T, v době
t a po ozáření neutronovou fluencí F.

Výpočtová vada a je stanovena konzervativně
z citlivosti a spolehlivosti prováděných provozních prohlídek nádoby jako podnávarová
poloeliptická trhlina, která je podstatně větší
než necelistvosti, zjištěné při výrobních i předprovozních prohlídkách.
Součinitel intenzity napětí KI(a, σ, t) je nutno stanovit pro všechny provozní režimy i = 1
a i = 2, t. pro případy normálních provozních
podmínek a pro tlakové a těsnostní zkoušky,
kdy výsledkem jsou dovolené závislosti tlaku
p a teploty nádoby T (p-T závislosti) v průběhu těchto režimů. Ve většině případů tyto režimy nejsou určující pro stanovení životnosti
nádoby, pouze v případě velkého zkřehnutí
materiálu nádoby může dojít ke ztížení režimů ohřevu a ochlazování, kdy se dovolený pás
závislosti p-T podstatně zúží.
Rozhodující pro životnost nádoby jsou zpravidla režimy typu i = 3, tj. havarijní režimy typu
PTS. Jejich výběr i způsob hodnocení je stanoven taktéž v NTD ASI. Tyto výpočty představují

RTk(F,t) < [Tk]			

(2)

kde RTk(F,t) je výpočtová hodnota kritické teploty křehkosti,

Dovolená hodnota součinitele intenzity napětí [KIC(T, t, F)]i je dána v NTD ASI jako teplotní závislost spodní obalové křivky všech
dostupných hodnot lomové houževnatosti
KIC/KJC materiálů nádoby, zjištěných v rámci
atestačních i dalších doplňkových zkoušek.
V závislosti na typu provozního režimu i je
použit různý koeficient bezpečnosti ni. Teplotní závislost je udávána jako funkce relativní
teploty T-Tk, kde Tk je kritická teplota křehkosti
daného materiálu určená ze zkoušek vrubové
houževnatosti rázem:
[KIC(T)]i = (26 + 36.exp(0,02(T-Tk))/ni

(3)

Vzhledem k tomu, ze materiál nádoby je
podrobován vlivu provozních podmínek –
především neutronovému záření a provozní
teplotě – dochází k degradaci jeho mikrostruktury a s tím spojené degradaci mechanických
vlastností, z nichž je rozhodující radiační
zpevnění (růst meze kluzu a meze pevnosti
při zkoušce tahem) a radiační zkřehnutí (posun kritické teploty křehkosti při zkoušce vrubové houževnatosti rázem a posun teplotní
závislosti lomové houževnatosti, resp. pokles
tažnosti a kontrakce při zkoušce tahem). Tuto
degradaci je nutno zahrnout do hodnocení

Obr. 2b: Schránka se svědečnými vzorky tlakové
nádoby VVER-1000/V-320Č JE Temelín

Velikost radiačního zkřehnutí, tj. posun kritické teploty křehkosti dTk se na úrovni projektu
odhaduje na základě normativních trendových křivek, které jsou obsaženy v NTD. Tyto
křivky vycházejí z dosud provedených zkoušek zkušebních těles materiálů podobných
nádob vyrobených ze stejné značky oceli
shodnou technologií a ozářených v rámci tzv. programů svědečných vzorků. Tento
přístup je používán také v případě, kdy není
dostatek údajů o reálném křehnutí materiálů dané nádoby. Konečné hodnocení životnosti nádoby se pak provádí na základě
výsledků zkoušek vrubové houževnatosti rázem zkušebních těles z reálných materiálů

nádoby fluencemi, odpovídajícími konečné
fluenci neutronů ke konci hodnoceného období, resp. životnosti. Programy svědečných
vzorků se liší podle projektu tlakové nádoby
a celého reaktoru, jak je vidět na Obr. 2a v případě VVER-440/V-213 a Obr. 2b v případě
VVER-1000/V-320Č.
Principiálním požadavkem na program svědečných vzorků je umístění zkušebních těles
do válcové oblasti nádoby v blízkosti vnitřní
stěny nádoby tak, aby koeficient urychlení
(poměr toku neutronů na svědečné vzorky
a na vnitřní stěnu nádoby) nebyl větší než pět,
aby byl eliminován případný vliv rychlosti ozařování. Kontejnery/schránky se zkušebními tělesy musí být doplněny monitory neutronové
fluence a ozařovací teploty, aby bylo možno
zkontrolovat ozařovací podmínky zkušebních
těles. Na základě provedených zkoušek je potom s pomocí matematické analýzy stanovena fluenční závislost posunu kritické teploty
křehkosti dTk, která po přičtení k výchozí kritické teplotě křehkosti Tk0 (stanovené z Přejímacích zkoušek při výrobě nádoby) se zahrnutím nezbytných bezpečnostních faktorů
udává výpočtovou kritickou teplotu křehkosti
RTk pro danou fluenci F a dobu ozařování t,
čímž vchází do vztahu (2).
Pro stanovení životnosti v letech/kampaních
je ještě nezbytné stanovit trendy růstu neutronové fluence na vnitřní stěnu (resp. hranici
návaru a feritického materiálu) nádoby, a to

Obr. 2a: Řetězec s kontejnery svědečných vzorků
tlakové nádoby VVER-440/V-213Č JE Dukovany
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stavu materiálu ve válcové části nádoby oproti
aktivní zóně reaktoru, zatímco vliv tepelného
stárnutí se může projevit spíše v horní oblasti nádoby nad aktivní zónou reaktoru, kde je
teplota blízká výstupní teplotě chladiva. Toto
tepelné stárnutí se projevuje také posunem
teplotní závislosti vrubové i lomové houževnatosti, ale je zpravidla podstatně menší než
radiační zkřehnutí. V případě materiálu válcové části dochází k synergickému efektu a obě
degradace jsou zjišťovány jako společné, bez
možnosti jejich separace.

provoz a výstavba jaderných zařízení
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jak pro základní materiál oproti středu aktivní
zóny, tak i pro svarové kovy a tepelně ovlivněné zóny obvodových svarů v oblasti aktivní
zóny. Tyto výpočty jsou verifikovány jak výsledky neutronové dozimetrie v rámci programu
svědečných vzorků, tak i měřeními na vnější
stěně nádoby. Výsledkem je závislost predikce neutronové fluence na době provozu;
z fluenční závislosti dTk(F) je potom možno
stanovit i časovou závislost posunu kritické
teploty křehkosti dTk(t) a ze vztahu (2) odhadnout životnost.

V krajním případě, kdy by bylo dosaženo hodnoty D ≥ 1, by nebyl splněn požadavek NTD,
ale prakticky by nevznikla díky zavedeným
koeficientům bezpečnosti ani postulovaná trhlina. V takovém případě je nutno provést nedestruktivní prohlídku daného místa
a pokračovat podle postupu pro hodnocení
přípustnosti zjištěných necelistvostí během
provozních prohlídek. Únavové poškození
ve svém principu nemůže být příčinou náhlého porušení nádoby, v krajním případě jen
iniciátorem náhlého porušení.

2 . 2 . Ú N AV O V É P O Š KO Z E N Í
Únavové poškození materiálu nádoby je výsledkem provozních změn tlaku a teploty při
různých provozních režimech. Výsledkem tohoto působení jsou změny v mikrostruktuře
materiálu, které po jisté době se mohou projevit vznikem mikrotrhlin, které mohou postupně dalším opakovaným zatěžováním růst,
až se stanou kritickými a vyvolají náhlý lom.

2.3. HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI
NECELISTVOSTÍ
V tlakové nádobě reaktoru, stejně jako i v dalších komponentách, není dovolena přítomnost necelistvostí typu trhlin. Všechny zjištěné
necelistvosti musí splňovat podmínky na maximálně dovolené velikosti ve stadiu výroby
dle příslušných NTD.

Velikost únavového poškození je charakterizována tzv. kumulativním faktorem poškození D.
Hodnota tohoto faktoru se stanoví již na úrovni projektu se zohledněním projektových provozních režimů a jejich četnosti a následnosti.
Projekt nádoby by měl být proveden tak, aby
byla splněna normativní podmínka dle NTD:
D < 1				

(4)

Do tohoto výpočtu vcházejí únavové křivky, tj.
závislosti počtu cyklů do vyvolání zvolené velikosti trhliny (zpravidla hloubky 1 mm) ve zkušebním tělese na velikosti opakovaného zatěžování. Z těchto experimentálních křivek
se statistickým zpracováním stanovily spodní
obalové křivky, které po započtení koeficientů
bezpečnosti s ohledem na zatížení a počet
cyklů byly včleněny do NTD [1] …
Na základě výsledků výpočtů na úrovni projektu se vyberou místa na nádobě s největšími hodnotami D a ta jsou sledována automatickým monitorovacím systémem, který
vypočtené trendy kontroluje. V případě dosažení předem stanovených hodnot (např.
0,6–0,8) se provádí nové detailní výpočty se
zahrnutím skutečně proběhlých režimů.

Provozní prohlídky slouží k detekci případně
nově vzniklých necelistvostí během provozu nebo díky novým zkušebním metodám
k objevení či růstu necelistvostí nezjištěných
během výrobních kontrol. Všechny tyto necelistvosti musí splňovat požadavky na maximálně dovolené rozměry dle NTD ASI
– zjištěné rozměry a a c (poloosy eliptické/
poloeliptické schematizované trhliny) jsou
navýšeny o případný růst během následného
opakovaného zatěžování během provozu (tzv.
únavový růst) do hodnot af a cf, které musí
splňovat podmínku
(af, cf) < [a, c]			

(5)

kde [a, c] jsou dovolené hodnoty pro danou
oblast nádoby dle NTD ASI [1].
Všechny dosud provedené provozní kontroly
nádob reaktorů VVER neprokázaly existenci
nepřípustných necelistvostí, které by ovlivnily
životnost nádoby. Z hlediska iniciace náhlého
porušení je důležité prokázat, že nedochází
ke vzniku necelistvostí v austenitickém návaru, protože v takovém případě by výpočtová
vada typu podnávarové trhliny se přeměnila
na průchozí povrchovou a podmínky pro takovou iniciaci by se podstatně změnily.

2.4. KOROZNĚ-MECHANICKÉ
POŠKOZENÍ
Tlakové nádoby reaktorů jsou proti styku
s chladivem chráněny na vnitřním povrchu
austenitickým nerezavějícím návarem. NTD
ASI [1] udává postup pro stanovení možného korozně-mechanického porušení tohoto
návaru, stejně tak i pro případný růst necelistvosti ve feritickém materiálu při styku
s chladivem, tj. v případě porušení celistvosti
návaru. Provedené odhady korozně-mechanického poškození nádob VVER neukázaly na podstatný vliv tohoto typu degradace
na životnost, což potvrzují i prováděné provozní prohlídky.

Toto hodnocení vyžaduje úzkou spolupráci
mezi výpočetními týmy i experimentátory
v různých oblastech dle postupu hodnocení.
Hodnocení životnosti tlakových nádob reaktorů v ČR se provádí každoročně, kdy se
zahrnují nejnovější výsledky jak výpočtů, tak
i experimentů včetně změn v provozních režimech i palivových vsázkách, modifikovaném
palivu nebo včetně změn délky kampaní.

Reference:
[1] Normativně technická dokumentace Asociace strojních inženýrů (NTD
A.S.I.), Sekce IV – Hodnocení zbytkové životnosti zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER, Brno, 2020
[2] IAEA “Guidelines for Evaluation of Components and Pipelines in
WWER type NPPs”, IAEA Vienna, v tisku
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Z ÁV Ě R
Hodnocení životnosti tlakových nádob reaktorů typu VVER v ČR se provádí dle NTD ASI,
které je prakticky shodné s IAEA Guidelines
vypracované experty všech zemí, provozujících reaktory typu VVER za účasti řady dalších
expertů zemí s reaktory PWR. Tato metodika
zahrnuje nejnovější poznatky v dané oblasti
a je harmonizována s podobnými metodikami používanými pro reaktory typu PWR.
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nádob, radiačního poškození materiálů reaktorů a hodnocení životnosti jaderných zařízení jako vedoucí oddělení
Životnosti JE.
Od 1993 pracuje v ÚJV Řež v divizi Integrity a technického inženýringu jako expert a manažer projektů – řídil
řadu mezinárodních projektů jak v rámci EU, tak i IAEA.
Byl iniciátorem evropského projektu VERLIFE-Hodnocení životnosti komponent JE typu VVER a je předsedou
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Monitorovanie
životnosti tlakovej
nádoby reaktora V-213
Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Ján Borák
Efektívne hodnotenie zvyškovej životnosti tlakovej nádoby reaktora (TNR) VVER-440 je základnou podmienkou dlhodobej a bezpečnej prevádzky blokov VVER-440 (V-213). Vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku sú prevádzkované
výhradne reaktory VVER-440 typu V-213, zameriavame sa najmä na životnosť ich TNR s ohľadom na prevádzkové i havarijné podmienky. Ide o najťažší a s ohľadom na rozsah prác prakticky nevymeniteľný komponent jadrovej elektrárne.
Článok je zameraný na aplikácie viacerých spektroskopických techník s cieľom analyzovať prejavy radiačného krehnutia ocelí 15Ch2MFAA počas dlhodobej prevádzky. Opierame sa o experimentálne dáta z našich programov svedočných
vzoriek, ako aj o poznatky a skúsenosti zo sveta.
The effective evaluation of residual lifetime of reactor pressure vessel VVER-440 is the basic condition of long-term
and safe operation of VVER-440 (V-213) units in Slovakia. Taking into account that in Slovakia only V-213 units are in
operation, our attention is focused on their reactor pressure vessel lifetime evaluation in operational and accidental
conditions. This component is heaviest and due to scope of works practically unreplaceable. Paper is focused on
application of different spectroscopic techniques with the aim to analyse radiation embrittlement behaviour of
15Ch2MFAA steel during long/term operation. The research is based on experimental data from Slovak surveillance
programmes as well as on the international experiences
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1. PRÍSTUPY K RIADENIU
ŽIVOTNOSTI JADROVÝCH
ELEKTRÁRNÍ VO SVETE
Už viac ako 50 rokov sa vo svete prevádzkovatelia zamýšľajú nad možnosťami predlžovania prevádzkovej životnosti jadrových
elektrární pri zachovaní ich vysokej miery
bezpečnosti [1]. Najdôležitejším z limitujúcich faktorov z hľadiska životnosti JE je stav
nevymeniteľných častí. Týka sa to najmä reaktorov tzv. druhej generácie, ktorá bola pôvodne navrhovaná na 30 a neskôr na 40 rokov
prevádzky. Na ilustračnom obrázku 1 je záber
z osádzania tlakovej nádoby počas výstavby
3. bloku JE Mochovce.
V posledných rokoch sa pristupuje k takým
rekonštrukciám jadrových zariadení a ich
bezpečnostných systémov, ktoré by umožnili spoľahlivú 60ročnú, prípadne ešte dlhšiu
prevádzku. Tento trend sa týka aj reaktorov
VVER-440 prevádzkovaných najmä v Európe,
čoho dôkazom sú aktivity nielen v Jaslovských
Bohuniciach, ale aj na JE Loviisa vo Fínsku,
v JE Dukovany v ČR, či v JE Paks v Maďarsku.

Obr. 1: Osádzanie tlakovej nádoby reaktora na treťom bloku JE Mochovce

Nakoľko plánovaná výstavba blokov jadrových
elektrární sa v mnohých krajinách odďaľuje,
resp. nerealizuje, reaktorový park celosvetovo
starne (viď obrázok 2 získaný z aktuálnej databázy IAEA – PRIS).
V USA viac ako 70 % prevazkovanych reaktorov dostalo povolenie na ďalších 20 rokov
prevádzky, čiže celková doba prevádzky sa
zvyšuje na 60 rokov. V Európe, kde sú vykonávané pravidelné bezpečnostné kontroly, veľa
reaktorom dosahujúcim 40 rokov prevádzky,
bude povolená prevádzka o ďalších aspoň
10 rokov. Dlhodobá prevádzka existujúcich
reaktorov, ktorá spĺňa definované bezpečnostné požiadavky, je často najefektívnejšia
cesta k produkcii elektrickej energie s nízkymi emisiami CO2 pre ďalších 20–40 rokov.
Celosvetové trendy v danej oblasti sa už desaťročia zameriavajú na oblasti označované
pojmami ako PLIM (plant life management
– riadenie životnosti JE) a PLEX (plant life extension management – riadenie predlžovania
životnosti) alebo License Renewal of NPP (obnovenie licencie JE).
V roku 2019 schválili v USA (licencia NRC)
najdlhšie predĺženie životnosti JE. Dva floridské reaktory (bloky Turkey Point 3 a 4,
Westinghouse PWR, 2× 829 MWe, spustené

1972 resp. 1973) získali špeciálne povolenie
na 80 rokov prevádzky. V USA je v súčasnosti
98 reaktorov, z ktorých takmer všetky požiadali, resp. už dostali (73) povolenie na 60ročnú prevádzku (ďalších 13 je v procese schvaľovania).
Termín dlhodobá prevádzka JE – (Long Term
Operation, LTO) je všeobecne používaný
na označenie prevádzky JE za hranicami pôvodne určeného časového rámca. Po havári
vo Fukushime bolo zrejmé, že bude obrovský
problém vo vytváraní nových jadrových lokalít a preto investície do programov dlhodobej
prevádzky existujúcich JE budú mať vysokú
dôležitosť aj s ohľadom na zachovanie tohto
energetického zdroja.
V závislosti od konštrukcie príslušných JE, dlhodbá prevádzka znamená i výmenu veľkých
komponentov v primárnom okruhu (parogenerátory, veko tlakovej nádoby, prípadne
nádoba sama). „Konvenčný ostrov“ (v našom
prípade komponenty sekundárneho okruhu
ako turbogenerátor, kondenzátor, či transformátory) bude prechádzať závažnými zmenami a výmenami možno viackrát.
Dlhodobá prevádzka JE sa zakladá na predpoklade naplnenia všetkých legislatívnych
požiadaviek platných pre príslušnú krajinu
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Obr. 2: Vek prevádzkovaných energetických jadrových reaktorov vo svete (databáza IAEA/PRIS marec 2020 [2])
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Obr. 3: Stupeň obnovy materiálových vlastností ocelí TNR
v závislosti od teploty žíhania pri reaktoroch VVER [4]

s dostatočným časovým výhľadom. Podmienky ako aj kontrola a schválenie ich naplnenia
je v kompetencii národných regulačných orgánov.
Obnovenie (predĺženie) licencie má byť podložené pravidelným hodnotením bezpečnosti, avšak tento proces môže v jednotlivých
krajinách prebiehať rozdielne. Viaceré krajiny
sa snažia o zmysluplnú kombináciu periodického hodnotenia bezpečnosti (PHB) a udeľovanie licencie na časom stanovené obdobie
v zmysle ich platnej legislatívy.
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2. RADIAČNÉ KREHNUTIE
A JEHO ELIMINÁCIA
Prevádzka po dobu 60/80 rokov predstavuje
až zdvojnásobenie hodnôt neutrónovej fluencie na TNR. V praxi to znamená zohľadniť
posun v hodnotách fluencie neutrónov z 1 až
5×1019 n/cm2 (E > 1 MeV) po 40 rokoch prevádzky, až na 2 až 10×1019 n/cm2 po 80 rokoch [3].
TNR je najviac náchylná na radiačné krehnutie v oblasti aktívnej zóny a k nej najbližších
zvaroch.
Radiačné krehnutie je zreteľné v dvoch dôsledkoch:
1. zužuje prevádzkové okno „tlak‐teplota“
pre bezpečné prevádzkové podmienky a
2. limituje životnosť TNR, nakoľko posun
prechodovej teploty krehkého lomu DBTT
nad povolenú hodnotu nie je povolený
z dôvodu limitov na tlakový teplotný šok
(PTS).
Prvé žíhania TNR boli vykonané pred viacerými desaťročiami s využitím zvýšenej teploty primárneho chladiva (mokré žíhanie). Ako
príklad je možné uviesť americký vojenský reaktor SM‐1A, prípadne belgický BR3 v Mole.
V prípade BR3 bola TNR žíhaná pri teplote 343 °C (štandardná prevádzková teplota
260 °C). Efektivita procesu bola odhadnutá
na minimálne 50 %. Implementácia „mokrého žíhania“ je v zásade jednoduchá, nakoľko
stačí vyviezť palivo a zabezpežiť dostatočnú
teplotu vody. Práve táto požiadavka je však
veľmi ťažko realizovaná s ohľadom na požadované vysoké hodnoty tlaku. Limitujúcou

úrovňou je 374 °C (pcrit = 21,9 MPa). Z dôvodu nízkej účinnosti obnovy štruktúry materiálu sa od tejto metódy upúšťa a prechádza
na tzv. „suché žíhanie“ (Obrázok 3).
Suché žíhanie bolo viackrát využité najmä
v krajinách prevádzkujúcich reaktory typu
VVER (Rusko, Slovensko, Fínsko, reaktory
VVER-440). V literatúre bolo popísaných 15
realizovaných žíhaní [5]. Skúsenosti z týchto
procesov, ako aj mnohé experimentálne výskumy vykonané na západných typoch ocelí

Tab. 1: Zoznam vyžíhaných tlakových nádob
VVER (SS clad znamená austenitická výstieľka)

zhodne poukazujú na skutočnosť, že efektivita žíhacieho procesu sa blíži k maximu, ak je
žíhacia teplota minimálne o 150 °C vyššia, ako
bola teplota pri radiačnom krehnutí a doba
žíhania sa pohybuje v rozmedzí minimálne
100 až 168 hodín, aj s ohľadom na skutočnosť, že hrúbka TNR sa pohybuje v rozsahu
150–200 mm.
Akceptovateľnú úroveň vyžíhania defektov
a obnovu mechanických vlastností je pre
ocele použité v reaktoroch VVER-440 možné
dosiahnuť pri žíhacích teplotách od 450 °C
a časoch 168 hodín (1 týždeň).

3 . R A D I A Č N Á Z ÁŤA Ž T L A K O V E J
NÁDOBY REAKTOROV V-213
Tlaková nádoba jadrového reaktora je namáhaná najmä neutrónmi a gama žiarením,
preto dôsledné mapovanie neutrónových
a gama polí má mimoriadnu dôležitosť. V dôsledku zmien v palivových zavážkach, v izotopickom zložení paliva a najmä očakávaným
predĺžením životnosti zo 40 na 60 rokov narastá radiačná záťaž o viac ako 50 % oproti
hodnotám projektovaným v úvodnom projekte JE VVER-440, V-213. Programy overovacích
vzoriek ocelí TNR by preto mali byť podporené čo najpresnejšou informáciou o reálnej
radiačnej záťaži namáhajúcej TNR.
Dopady radiačného namáhania na životnosť
TNR primárne závisia od dopadajúceho spektra neutrónov a neutrónového toku. Závažné
poškodenia vyvolávajú najmä rýchle neutróny. Niektorí autori ako rýchle neutróny označujú tie, ktoré majú energiu väčšiu ako 1 MeV,
niektorí autori odporúčajú ako hranicu rýchlych neutrónov už 0,5 MeV. V našich úvahách
postupujeme konzevatívne a ako relevantnú
berieme nižšiu hranicu 0,5 MeV.
Ďalším dôležitým parametrom je celková
fluencia neutrónov, ktoré dopadnú na konštrukčný materiál v definovanom čase. Krehnutie sa prejaví v posune teploty krehkého
lomu DBTT (ductile-to-brittle transmission
temperature) a v znížení lomovej energie limitujúcej životnosť TNR.
Dolné limity fluencie neutrónov boli v minulosti odhadnuté pre rôzne ocele VVER [7]
a sú uvedené v tabuľke 2.

Obr. 4: Žíhacie zariadenie – Jaslovské Bohunice NPP.
+25°C
Žíhacia teplota bola 475°C -0°C
, po dobu 168 hodín.
Postupný náhrev využíval krok 20 °C/hod. Chladenie
postupovalo v kroku 20–30 °C/hod
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Zoznam vyžíhaných tlakových nádob reaktorov VVER vo svete je uvedený v tabuľke 1 a zariadenie využité na žíhanie 2 blokov
JE VVER-440 V-230 v Bohuniciach [6] a fínskeho bloku Loviisa-1 je znázornené na obrázku 4.
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Materiál TNR

VVER-440 (230)

VVER-440 (213)

VVER-1000 (320)

Základný materiál

2,3 × 1024

2,6 × 1024

6,3 × 1023

Zvarový kov

1,6 × 1024

1,8 × 1024

5,7 × 1023

Základný materiál

1,4 × 1024

1,6 × 1024

3,7 × 1023

Zvarový kov

1,0 × 1024

1,1 × 1024

3,4 × 1023

(En > 0,5 MeV)

En > 1 MeV)

Tab. 2: Predpokladané fluencie neutrónov (m-2)
pre rôzne druhy ocelí TNR VVER
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4 . T E C H N I K Y S L E DO VA N I A
DEGRADÁCIE
REAKTOROVÝCH OCELÍ
V súčasnosti sa kladie dôraz na sledovanie
zmien a degradácie, najmä mechanických
vlastností použitých konštrukčných materiálov, so zameraním na komponenty primárneho okruhu. Medzi štandardné testy konštrukčných materiálov TNR patrí ťahová skúška,
skúška lomovej húževnatosti (COD) a skúška
vrubovej húževnatosti (Charpy-V test). V poslednom desaťročí však vstupuje do popredia
i využívanie nedeštruktívnych metód, ktoré
monitorujú priamo mikroštruktúru s možnosťou jej efektívneho hodnotenia. Tieto metódy
umožňujú skúmanie vlastností sledovaných
materiálov v dôsledku špecifických vonkajších faktorov, ako je mechanické namáhanie,
chemické zmeny a najmä radiačné zaťaženie.
Požiadavky na materiály reaktora vychádzajú
z obmedzení týkajúcich sa nasledovných aspektov [8]:
•
mechanické vlastnosti
•
radiačná stabilita
•
nízky účinný prierez pre záchyt neutrónov
•
korózna odolnosť
•
priamy a rýchly odvod tepla
•
technologickosť
•
cena a dostupnosť
Všeobecná teória radiačného poškodenia
látok je založená na zrážkových procesoch
vychádzajúcich z modelu Kinchin-Pease [9].
Rezistencia pevných látok voči účinkom rádioaktívneho žiarenia závisí od ich vnútornej
stavby a druhu väzieb kryštalickej štruktúry.
Konštrukčné materiály kľúčových zariadení JE
sú vystavené kombinovanému žiareniu, ktoré
pochádza z aktívnej zóny reaktora (β,γ,n,ν).

5 . E X P E R I M E N TÁ L N E V Ý S L E D K Y
A ICH ANALÝZY
V nedávnej minulosti sa v rámci viacerých
rámcových programov EC (PERFECT, REWE,
PERFORM60, LONGLIFE, SOTERIA, NOMAD)
vypracovalo viacero prístupov k hodnoteniu
radiačného krehnutia reaktorových ocelí. Výstupy sa dajú zhrnúť do troch najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich degradáciu mechanických vlastností reaktorových ocelí:
a) precipitácia medi, ku ktorej dochádza už
v počiatočných fázach po ožiarení vyvoláva typické nano-precipitačné defekty [10],
b) segregácia fosforu na rôznych vnútorných
plochách [11, 12] a
c) poškodenie mikroštruktúry v dôsledku
vyrazenia atómov z pôvodných pozícií
v mriežke [13].
Všetky uvedené projekty sa snažili o vyššiu
integráciu výpočtových modelov do výskumu
krehnutia reaktorových ocelí s cieľom vytvoriť univerzálny model správania reaktorových
ocelí po ožiarení.
Na zlepšenie vedeckých poznatkov a porozumenie mechanizmom, ktoré sú súčasťou
týchto mikroštrukturálnych zmien, bol zameraný medzinárodný projekt PRIMAVERA, koordinovaný spoločným centrom pre výskum
Európskej komisie (JRC Petten), na ktorom
sa aktívne podieľali viacerí výskumníci zo Slovenska (Kršjak, Zeman, Slugeň). Jeho konkrétnym cieľom bolo hlavne vyvinúť model popisujúci správanie sa ocelí TNR VVER-440, ktoré
boli znovu ožarované po predchádzajúcom
tepelnom žíhaní.
Vychádzajúc zo všeobecných poznatkoch
o optimálnom režime žíhania reaktoro-

Dôsledné dodržiavanie optimálnych hodnôt
fosforu a medi v základom a zvarovom kove
je základným predpokladom pre minimalizáciu radiačného krehnutia. Nakoľko za najkritickejšie miesto na TNR VVER-440 sa považuje zvar č. 4 a na neho nadväzujúca teplom
ovplyvnená zóna, venoval sa projekt hlavne
vzorkám zvarového kovu.
Dve experimentálne techniky na princípe
pozitrónovej anihilačnej spektroskopie boli
použité pre charakterizáciu ožiarených a žíhaných vzoriek. Jednou z nich bola technika
merania uhlovej deviácie kolinearity (ACAR –
angular correlation of annihilation radiation)
a druhou technika merania doby života pozitrónov (PALS – positron annihilation lifetime
spectroscopy). Jednorozmerné meranie uhlovej deviácie kolinearity bolo určené pre stanovenie veľkosti radiačne-indukovaných vakančných klastrov a k stanoveniu chemického
zloženia v ich okolí. Podrobný experiment bol
publikovaný v [15].
Technika meraní doby života pozitrónov bola
zvolená s cieľom verifikácie získaných kvalitatívnych ukazovateľov a s cieľom vyhodnotenia
vplyvu tepelného žíhania na mikroštruktúru
skúmaných materiálov [16]. Keďže táto technika nie je citlivá na momentové charakteristiky
elektrónov, ale na elektrónovú hustotu, jej použitie bolo chápané ako nezávislá doplnková
analýza správania sa defektov vakančného typu.
Unikátny experiment bol navrhnutý pre minimalizáciu známeho negatívneho vplyvu 60Co
na merania doby života pozitrónov. Bolo zistené, že pre aktivity 60Co do cca 25% aktivity pozitrónového zdroja, tento nežiadúci príspevok
môže byť dostatočne dobre popísaný sériou
meraní v rôznej „sendvičovej“ konfigurácii systému vzorka–zdroj, pričom pod vzorkou sa rozumie tak ožiarený ako aj neožiarený materiál.
Vo všeobecnosti, v kovoch a v zliatinách, pozitrón anihiluje s elektrónmi z vodivostného

pásma a s lokalizovanými elektrónmi z vnútorných atómových orbitálov. Anihiláciu s nelokalizovanými vodivostnými elektrónmi popisuje parabolická komponenta ACAR spektra.
Anihilácia s lokalizovanými elektrónmi je charakterizovaná Gaussovským rozložením uhlovej odchýlky, pričom tento príspevok môže
popisovať jeden alebo dva Gaussiány. Výsledkom spracovania experimentálnych spektier
je hustota elektrónov vo vodivostnom pásme,
Fermiho energia ako aj veľkosť, typ a topológia vzniknutých defektov.
Pri rozumnej miere aproximácie vieme úzku
Gaussovskú komponentu priradiť valenčným
elektrónom, širšiu Gaussovskú komponentu
priradiť elektrónom z vnútorných atómových
orbitálov a parabolickú komponentu priradiť
voľným vodivostným elektrónom. V prvom priblížení teda úzka komponenta odpovedá veľkým aglomeráciám defektov (pozitrón zachytený v strede takéhoto vakančného klastra má
podstatne zníženú šancu interagovať s elektrónmi z vnútorných atómových orbitálov)
a širšia komponenta charakterizuje kryštálovú
mriežku a malé defekty (anihilácia s elektrónmi z vnútorných atómových orbitálov).
Merania
vzoriek
ožiarených
fluenciou
6×1019 cm-2
naznačili
prítomnosť
veľkých vakančných aglomerácii v rozsahu
5–10 vakancií a polomerom 2–5,5 Å. Pri uvážení strednej veľkosti (R = 4 Å), bola koncentrácia týchto defektov odhadnutá na 1016 cm-3.
Tak kvalitatívne ako aj kvantitatívne výsledky
potvrdzujú výsledky publikované v [17]. Spomenutý článok popisuje radiačne indukované
defekty ako klaster 4 vakancií (R = 2,9 Å) s dobou života pozitrónov 260 ps. V prípade, že by
sa pre analýzu použil takýto klaster, získaná
koncentrácia by bola na úrovni 2×1016 cm-3.
Experimenty pomocou techniky ACAR poukazujú na pokles Fermiho energie a hustoty
vodivostných ekektónov s neutrónovou fluenciou a tento pokles pokračuje aj po následom
žíhaní ožiarených materiálov. Oba javy môžu
byť interpretované ako podieľanie sa týchto elektrónov na novo-vzniknutých väzbách
v rámci materiálu. Dá sa predpokladať, že tento fenomén sa preferenčne odohráva na hraniciach zŕn a sub-zŕn a tieto väzby je možné
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vých ocelí VVER-440 na úrovniach (475 °C,
min. 100 h) [14] je nevyhnutné získavať nové
poznatky pre hlbšie pochopenie dejov, ku
ktorým dochádza pri opakovanom ožarovaní
a žíhaní, nakoľko sa dá očakávať, že regeneračné žíhanie TNR môže prebehnúť viackrát.
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Obr. 5: 3D znázornenie experimentálnych meraní doby
života pozitrónov technikou PLEPS. Vzorka zvarového
kovu Sv-10ChMFT bola ožarovaná v rámci DPOV po dobu
1 roka (fluencia neutrónov 1,25×1024 m-2) a následne žíhaná vo vákuu. Minimálne hodnoty predstavujú oblasť
s najlepšie vyžíhanými defektami vakančného typu [20]

Obrázok 5 dokumentuje vyžíhavanie mono
(175 ps) a divakancií (197 ps) pri teplote
425–475 °C u vzoriek základného materiálu
i zvarového kovu VVER-440 po 1ročnom pobyte v reaktore. Pri tepelnom namáhaní v oblasti
(400–475 °C) tieto poruchy difundujú k dislokačným líniám, kde zanikajú, takže doba života
hlavného komponentu τ1 (anihilácia v bulku,
mono, divakanciách a dislokáciách) sa znižuje.
Zároveň sa detekuje u oboch materiálov zvýšená koncentrácia štrukturálnych porúch na povrchu (zvrásnenie povrchovej vrstvy).
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Práve obrázok 5 je možné považovať za významný experimentálny prínos pri overovaní optimálnej žíhacej teploty pri ožiarených
materáloch. Pre prax je využiteľný poznatok,
že z pohľadu odžíhania defektov vakančného typu postačuje teplota 450 °C. Teploty nad
475 °C môžu vyvolať v oceliach VVER vznik
nových defektov spojených s precipitáciou
karbidov. Viac k uvedenej problematike je
možné nájsť v [21]. Je dôležité pripomenúť,
že Charpy-V testy spravidla končia pri teplote
450 °C, a za touto teplotou je minimum informácií. V tejto kapitole boli prezentované
výsledky experimentov na oceli 15Ch2MFAA,

priradiť, okrem iného, formácii karbidov ako aj
klastrov defektov s vysokým podielom práve
fosforu a medi. Túto interpretáciu podporujú
aj publikované výsledky tomografie na princípe atom probe [18]. Počas žíhania ožiarených
vzoriek nedošlo k návratu Fermiho energie
a hustoty vodivostných elektrónov na pôvodné
hodnoty neožiareného materiálu. Toto je v súlade s výsledkami mechanických skúšok, ktoré neukázali úplné obnovenie počiatočných
charakteristík. V každom prípade štandardná
žíhacia procedúra TNR VVER-440 dokázateľne
viedla k odstráneniu malých radiačne-indukovaných defektov, ktorých prítomnosť zistila pozitrónová anihilačná spektroskopia. Porovnanie ruských ocelí s nemeckými bolo podrobne
publikované v [19].

ktoré sme získali meraniami na našom pracovisku, resp. na vybraných zahraničných pracoviskách. Práce sú v súlade s akceptovanými
prof. Ing. Vladimír
metodikami a s referenčnými výsledkami,
Slugeň,
ktoré boli publikované
z výskumuDrSc.
ocelí TNR
používaných vo svete [22, 23].
6 . Z ÁV E R
V článku sme sa zamerali najmä na využitie
vybraných spektroskopických metód pre anaV roku 1985 ukončil medziodborové štúdium Jadrová enerlýzy procesov spojených s dlhodobým radiačgetika na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Je
ným a tepelným namáhaním ocelí, pričom
autorom 6 kníh, 12 vysokoškolských skrípt a vyše 500 veza unikátne výsledky je možné považovať údadeckých a odborných prác (H-index 14). Bol zodpovedným
je o zmenách
v koncentrácii
defektov vedeckých
vakanč- projektov v obriešiteľom
14 medzinárodných
ného typu
pojadrového
opätovnom
žíhaní
a radiačnom
lasti
paliva,
materiálového
výskumu a jadrovej
namáhaní.
Experimentálne
výsledky
poukábezpečnosti.
Od roku 2005
je riadnym
profesorom v odbore
zali na skutočnosť,
že efekt
precipitácie
medi
jadrová energetika
(DrSc.
2010). V roku
2015 založil v Bratislave
European Decommissioning
Academy. Od roku 2004
a na meď
naviazaných
precipitačných prvkov
je predsedom
SNUS nehrá
a v rokoch
(cupper-rich
precipitates)
až 2011–2015
takú vý- bol prezidentom
ENS
so
sídlom
v
Bruseli.
Od
2009
členom predsedníctva
znamnú úlohu po vyžíhaní a opätovnomjeožiaWorld Nuclear Council. V rokoch 2011–2015 bol prvým riadirení. Meď sa pri žíhaní nedokáže úplne a hoteľom Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.
mogénne vrátiť do pôvodných polôh a tým
Od 2007 je podpredsedom Rady správcov Národného jadrového fondu SR, kde zastupuje Ministerstvo financií SR.

Ing. Ján Borák
je jej efekt menej výrazný. Tento jav nebol
pozorovaný pri fosfore, ktorý však s ohľadom
na jeho cca rádovo nižšie zastúpenie (okolo
0,008 % hm.) neovplyvňuje procesy radiačného krehnutia tak výrazne ako meď. Jednoznačne bola potvrdená efektivita regeneračného
žíhania, ktoré znižuje hodnoty tranzitnej teploty krehkého lomu ocelí TNR (DBTT). Ocele
15Ch2MFAA, ktoré majú obsah medi a fosforu
na nízkej úrovni nevykazujú významné radiačné poškodenie, ktoré by limitovalo dlhodobú
prevádzku na úroveň 60 rokov.

Absolvent Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Od roku 1992 pôsobí v SE, a.s. a prešiel rôznymi pozíciami. K hlavným aktivitám, ktoré v rámci svojho pôsobenia
v SE, a.s. zabezpečoval, patrí koordinácia a riešenie úloh
seizmického dozodolňovania JE V1 a JE V2; kvalifikácie vakuovobartotážneho kondenzátora, modernizácie a zvyšovania bezpečnosti, projekt zvyšovania výkonu bloku a rôznych
úloh rozvoja vedy a techniky. V súčasnosti zastáva pozíciu
manažéra riadenia programov výroby a medzi hlavné činnosti patrí implementácia programu riadenia starnutia zariadení a programu dlhodobej prevádzky. Okrem tejto pozície je od roku 2019 konateľ a technický riaditeľ spoločnosti
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
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Problematika riadeného starnutia jadrových
zariadení (PLIM/PLEX) zostáva významnou
v celosvetovom ponímaní, nakoľko získavanie nových jadrových lokalít je problematické z pohľadu verejnosti a budovanie nových
blokov je v súčasnosti mimoriadne časovo
i finančne náročné. Dlhodobá prevádzka
musí preto vychádzať z údajov, ktorých vierohodnosť je podložená experimentálnymi
dátami, ktoré jednoznačne potvrdia ďalšie
bezpečné a spoľahlivé prevádzkovaniejadrových elektrární.

provoz a výstavba jaderných zařízení

Měření vzájemného
pohybu základových
desek turbosoustrojí při
najíždění generátoru
na JE Temelín
Pavel Zahrádka, Ing. Jan Patera, Ing. Jaroslav Brom
Článek popisuje sledování vzájemného pohybu horní a dolní základové desky TG 1. bloku Jaderné elektrárny
Temelín. Hodnocena byla vzájemná vzdálenost obou desek ve vztahu k vibracím v jednotlivých ložiskových dílech
a výkonu generátoru. Měřicí přístroj měřil polohu v 11 bodech po dobu 96 hodin během celého procesu najíždění
generátoru na požadovaný výkon. Měření bylo prováděno pomocí laserového 3D měřicího zařízení Leica Absolute
Tracker AT960. Měření bylo komplikováno značnými vibracemi a vysokou teplotou okolního prostření na hranici
povolených parametrů přístroje.
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This paper deals with the monitoring of the mutual movement of the upper and lower base plate TG of Unit 1 of the
Temelín Nuclear Power Plant. The mutual distance of both plates in relation to the vibrations in the individual bearing
parts was investigated. The measuring instrument measured the position at 11 points for a total of 96 hours during
the entire process of starting the generator to the required power. The measurement was performed using a Leica
Absolute Tracker AT960 laser 3D measuring device. The measurement was complicated by significant vibrations and
high ambient temperature at the limit of the allowed parameters of the device.

1. ÚVOD
Pro dosažení nejvyšších účinností převodu tepelné energie na elektrickou jsou vyžadovány
přesné rozměry všech komponent turbosoustrojí. Je počítáno se všemi odchylkami, které
se vyskytují v průběhu činnosti zařízení. Mezi
hlavní odchylky patří změna teploty a tlaku
páry, rychlost jejího proudění, otáčky rotoru a teplota okolního prostředí. Při nějakém
nestandardním stavu však může dojít k překročení některých parametrů a zařízení může
vykazovat drobné odchylky i ve svém bezproblémovém chodu. V tomto testu byl měřen
vliv zatížení turbosoustrojí na základové desky, na které je turbosoustrojí usazeno.
Testování probíhalo během 96 hodin, kdy
postupně docházelo k navyšování výkonu až
na požadovanou hodnotu. Cílem bylo zjistit,
zda změnou provozního zatížení od vysokotlakého a třech nízkotlakých dílů turbíny
nedochází k posunu horní základové desky,

který by mohl mít vliv na zvýšení vibrací na ložiskových stojanech a v konečném důsledku
by vedle i k zastavení turbosoustrojí.
2. POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ
Měření bylo realizováno pomocí laserového
3D měřicího přístroje Leica Absolute Tracker
AT960 se 6 stupni volnosti. Přístroj k měření
využívá reflektory (kulička s odražečem) o velikosti 1,5 a 0,5 palce. Přesná pozice reflektoru
je měřena pomocí interferometru, kde je odečítána fáze odraženého laserového paprsku
a stupně rotace ve všech osách volnosti.
3. PRŮBĚH MĚŘENÍ
Měření pomocí 3D skeneru bylo zahájeno před
náběhem na provozní otáčky 3 000 ot/min.
Následně došlo k přifázování a byl postupně
navyšován výkon generátoru. Měření probíhalo celkem 96 hodin. Během každého měřicího cyklu byla zaznamenána 3D poloha a čas
měření každého z 11 reflektorů. Na horní zá-

Obr. 1: Leica Absolute Tracker AT960

4. VÝSLEDKY MĚŘENÍ
Během měření bylo provedeno celkem
2 220 snímání v 11 bodech, tedy celkem
24 500 naměřených bodů. Hodnocena byla
relativní vzdálenost spodní a horní desky. Výsledky všech měření byly analyzovány a dále
byly srovnávány s vibracemi jednotlivých ložiskových dílů pro aktuální výkon generátoru.
Obrázek č. 3 zobrazuje vzájemné výchylky
vzdáleností horní a dolní základové desky
v pěti kontrolních bodech oproti výkonu generátoru. Obrázek č. 4 zobrazuje vzájemnou
závislost vzdálenosti a vibrací na ložisku NT1
při úvodním zvyšování otáček rotoru.
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kladové desce ukotvené na pružinách a tlumičích k dolní základové desce bylo umístěno
5 reflektorů o průměru 0,5 palce a svisle pod
nimi na dolní základové desce pevně spojené
přes betonové sloupy se základovou deskou
strojovny rovněž 5 reflektorů stejné velikosti – viz obr. 2. Měřicí reflektory byly umístěny
na prvé straně desek z pohledu od vysokotlakého dílu turbíny. Vzájemný pohyb desek byl
určen jako rozdíl z-ové osy polohy horního
a dolního reflektoru v dané pozici. Poslední
kontrolní bod byl umístěn dále od měřicího
zařízení na podlaze strojovny. Tento bod sloužil k ověření stability měřicího zařízení.

Pavel Zahrádka

Pochází z Klášterce nad Ohří a celý svůj pracovní život zasvětil technologii 3D skenování a jeho využití v energetice.
V současné době se zabývá vývojem nových aplikací pro
3D skenování a automatickým hodnocením nasnímaných
dat. S 3D skenerem se poprvé setkal na střední průmyslové škole v Chomutově, po plzeňské vysoké škole nastoupil
do výrobní svařovací firmy na pozici finální kontroly kvality,
kde zaváděl technologii 3D skenování do procesu výroby
podvozků autojeřábů. Po několika letech už byl proces zaběhnutý a pozice nenabízela možnost dalšího rozvoje. Proto přijal nabídku práce ve výzkumné společnosti Centrum
výzkumu Řež, kde se může zabývat technologií 3D skenování daleko hlouběji. Před několika lety s kolegy vyvinuli
metodu hodnocení korozních důlků pomocí 3D skeneru
a další metody hodnocení otlaků a deformací na technologiích jaderných i klasických elektráren. Snaží se nahrazovat
současné zastaralé inspekční postupy novými pokročilejšími a komplexnějšími metodami hodnocení stavu povrchu.
Obr. 2: Umístění reflektorů na základové desce (červeně označeno)
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Obr. 3: Výkon generátoru (zelená křivka) a odchylky vzdálenosti desek
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Obr. 4: porovnání vzdálenosti desek (modrá) a vibrací ložiska NT1
ve vertikálním (oranžová) a horizontálním směru (šedá)

5 . Z ÁV Ě R
I přes vysoké vibrace prostředí, kde bylo umístěno měřící zařízení, bylo dosaženo přesnosti 83 µm dle vstupního kalibračního měření.
Tak vysoké přesnosti bylo dosaženo metodou
zpracování tisíců bodů, které je přístroj každou sekundou schopen zachytit. Do jisté míry
lze vysokofrekvenčním měřením eliminovat
vibrace prostředí.
Byli nalezeny jisté trendy a společné znaky
v pohybu desek pro daný výkon a vibrace
ložisek. Během měření nedošlo k žádnému
nestandardnímu stavu, a tak z dosavadní výsledků není zatím možné definovat žádnou
přímou závislost pohybu horní základové desky vůči vibracím ložisek.

Pro další analýzu bude nutné měření nasadit na obě strany turbosoustrojí, snížit počet
bodů na každé straně za účelem zvýšení
frekvenci měření. Dále by bylo vhodné najít
vhodnější umístění skeneru pro eliminaci vibrací okolního prostředí, a tak zvýšit přesnost
měření.
Prezentované výsledky byly finančně podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – projekt LQ1603 Výzkum pro SUSEN.
Práce byla realizována na velké infrastruktuře Udržitelná energetika (SUSEN) vybudované v rámci projektů CZ.1.05/2.1.00/03.0108
a CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000293.
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informace z dozorných orgánů

Podmínky povolení
dalšího provozu EDU
v rozhodnutích SÚJB
a jejich plnění
Ing. Zdeněk Tipek
V článku je nastíněna situace, ve které byla vydána povolení dalšího provozu JE Dukovany a důvody, proč je v povoleních uvedena řada podmínek. Dále je uveden stručný přehled podmínek, jejich cíle a pohled SÚJB na průběh
a aktuální stav jejich plnění.
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The article outlines the situation in which permits for further operation of the Dukovany NPP were issued and the
reasons why there are a number of conditions in the permits. The following is a brief overview of the conditions, their
objectives and SÚJB‘s view of the course and current status of their fulfilment.

1. DŮLEŽITÉ OKOLNOSTI,
K T E R É O V L I V N I L Y S P R ÁV N Í
ŘÍZENÍ K POVOLENÍ
DALŠÍHO PROVOZU JADERNÉ
E L E K T R Á R N Y D U KO VA N Y
Státní úřad pro jadernou bezpečnost v minulosti vydával povolení k provozu jaderných
elektráren s dobou platnosti omezenou
na 10 let. Platnost těchto povolení pro bloky
jaderné elektrárny Dukovany končila v letech
2015–2017.
Proto již v roce 2012 SÚJB zahájil s držitelem
povolení k provozu JE Dukovany – společností
ČEZ, a. s. – sérii jednání, jejichž cílem bylo detailně vyjasnit, jaký je z pohledu SÚJB očekávaný stav bloků JE Dukovany i jaká je kvalita
a hloubka průkazů, které bude nutné v dokumentaci provozovatelem předložených SÚJB
předat. Již z výsledků těchto jednání, která
byla ukončena v roce 2015, ve kterém provozovatel podal žádost o další provoz prvního
reaktorového bloku JE Dukovany, bylo zřejmé, že některé aspekty dokladování připravenosti k dalšímu provozu nebyly společností
ČEZ, a. s., zcela doceněny a bude nutné dopracování předložené dokumentace i po vydání příslušných povolení.

Obsah povolení byl dále ovlivněn tím, že
nová legislativa byla dokončována až po vydání povolení, bylo tedy nutné některé z mezinárodně platných požadavků, které nebyly
v legislativě zakotveny, zahrnout do podmínek povolení.
2. SKUPINY PODMÍNEK,
JEJICH CÍLE A PLNĚNÍ
Vzhledem ke značnému počtu podmínek
v povolení dlouhodobého provozu zejména
1. reaktorového bloku EDU (toto povolení obsahuje celkem 88 podmínek, některé z nich
se skládají z více požadavků, celkem je v povolení 97 požadavků) byly podmínky rozčleněny do celkem 7 skupin.
Podmínky skupiny A (A1–A12) se vztahují
ke způsobu aktualizace a obsahu bezpečnostních zpráv (BZ). Část z nich určuje termíny zasílání aktualizovaných bezpečnostních zpráv dozoru a různorodé požadavky
na zpřesnění či doplnění informací v BZ. Některými z nich je také požadováno zásadní doplnění BZ o výčty technických norem
platných pro EDU (podmínka A3) a také dopracování informací o projektových východiscích (tzv. „design basis“) EDU a jejich uve-

informace z dozorných orgánů

dení v BZ (podmínka A4). Zejména poslední
uvedený požadavek byl nezbytný pro zajištění
informační a datové základny pro další bezpečný provoz EDU a bylo chybou, že projektová východiska nebyla dopracována z vlastního
podnětu ČEZ, a. s.
Podmínky skupiny A jsou splněny či plněny
periodicky v termínech v povoleních uvedených. Zejména podmínky ke kompletaci
přehledu technických norem a dopracování
projektové základny umožní dokončit také
probíhající projekt řízení konfigurace zařízení
EDU. Bezpečnostní zprávy EDU se po podmínkami požadovaném doplnění staly dobou
základnou pro bezpečný provoz bloků EDU.
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Podmínky skupiny B (B1–B14) se vztahují
k hodnocení a dokumentování charakteristik
lokality EDU. Těmito podmínkami je požadováno periodicky aktualizovat informace, které
jsou k hodnocení lokality nutné, jako např.
doplňování a zpřesňování popisu geologických poměrů, využívání seismické monitorovací sítě. Dalšími podmínkami je požadováno
zpřesnění a doplnění detailnějších informací
o hydrogeologických poměrech v lokalitě,
hodnocení podzemních vod, drenážních systémech v lokalitě.
Podmínkou B6 bylo vzhledem k intenzivní
komunikaci s Rakouskem o tzv. diendorfském
zlomu požadováno předložit plán doplňujících průzkumů zaměřených na porušení území zlomy a jejich eventuální aktivity.
Podmínky skupiny B jsou splněny nebo plněny průběžně. Jejich plněním byly a jsou získávány průkazy prokazující, že lokalita EDU
vyhovuje i aktuálně platným mezinárodním
požadavkům na vlastnosti území k umístění
jaderné elektrárny.
Podmínky skupiny C (C1–C25) se vztahují
k požadavkům na hodnocení stavu systémů,
komponent a stavebních konstrukcí (SKK).
Tato skupina obsahuje různorodé požadavky,
jejichž úplný výčet nelze v tomto článku uvést,
proto jen stručná informace o těch zásadnějších. Bylo požadováno rozšířit program péče
o stavební objekty a vstupy pro tento program,
rozšířit program testování stavu bezpečnost-

ně významné kabeláže, doplnit třetí čerpadlo
chlazení bazénů vyhořelého paliva, zpracovat
a předložit úřadu program péče o potrubní
systém TVD. Dále bylo požadováno dopracovat a předložit úřadu dokumenty prokazující
adekvátní řízení stárnutí SKK EDU. Důležitými
požadavky byly podmínky C21–C25, na jejichž
základě byla provedena důkladná analýza seznamu vybraných zařízení, programu provozních kontrol a limit a podmínek bezpečného
provozu; na základě provedených analýz byly
všechny tyto dokumenty doplněny a zpřesněny, což přispělo k vyšší úrovni jistoty provozuschopnosti systémů důležitých pro zajištění jaderné bezpečnosti EDU.
I podmínky skupiny C byly splněny nebo jsou
plněny průběžně. Provozovatel si v rámci diskusí o jejich textu se specialisty SÚJB i při jejich plnění lépe uvědomil, že dokumenty jako
např. program provozních kontrol je nutné
aktualizovat na základě zkušeností z provozu
EDU i jiných jaderných elektráren ve světě.
Podmínkami skupiny D (D1–D10) byly stanoveny požadavky pro jaderné palivo a na způsob předávání informací o něm úřadu. Bylo
požadováno například maximální obohacení paliva izotopem U235, maximální vyhoření
jaderného paliva, a další požadavky na vlastnosti vsázek jaderného paliva uváděné v bezpečnostní zprávě. Podmínky této skupiny byly
a jsou plněny, jejich text byl převeden do bezpečnostní zprávy nebo standardní komunikace mezi ČEZ, a. s. a SÚJB a nejsou proto v povoleních dalších bloků EDU uváděny.
Podmínky skupiny E (E1–E14) uvádí požadavky k budoucímu hodnocení bezpečného provozu EDU. Těmito podmínkami úřad požadoval informaci o způsobu implementace nové
legislativy, informaci o systému využívání poznatků vědy a techniky dostupný v dokumentech relevantních mezinárodních organizací.
Dále úřad několika těmito podmínkami požadoval zpracování analýz projektových událostí
pro scénáře, které dosud nebyly zpracované
a zpřesnění několika dalších analýz. Dále bylo
požadováno provádění periodického hodnocení bezpečnosti a pravděpodobnostního
hodnocení bezpečnosti. Bylo také požadováno periodicky aktualizovat a předkládat

další problémy v dodavatelském řetězci donutily ČEZ, a. s. tuto oblast dále řešit. Oblast
kultury bezpečnosti je všude v jaderné komunitě evergreenem a tématem kontinuálních
diskusí mezi provozovatelem a jaderným dozorem, podobně tomu je i v Česku.

I podmínky skupiny E byly splněny nebo jsou
plněny průběžně a na základě jejich plnění
existují adekvátní průkazy o kvalitním hodnocení bezpečnosti provozu EDU.

3 . Z ÁV Ě R
SÚJB je přesvědčen, že splněním či průběžným plněním podmínek uvedených v rozhodnutích, kterými byl povolen další provoz
EDU, byla zvýšena úroveň zajištění jaderné
bezpečnosti této elektrárny. I když splnění
některých podmínek bylo pro ČEZ, a. s. finančně náročné a vyžádalo si značné dlouhodobé úsilí řady specialistů, z pohledu úřadu
jsou výsledky adekvátní vynaloženému úsilí
a dávají dobré předpoklady pro další spolehlivý a bezpečný provozu EDU i pro obhajobu
bezpečnosti provozu této elektrárny na mezinárodním poli.

Podmínkou F1 bylo požadováno předložit
harmonogram opatření, kterými bude řešit
zbytkovou životnost komponent technického systému fyzické ochrany (TSFO) EDU.
Podmínka je průběžně plněna a také na jejím základě probíhá postupná modernizace
TSFO EDU
Podmínky poslední skupiny, skupiny G (G1–
G12) ukládají požadavky k odpovídajícímu
zajištění lidských a finančních zdrojů a k organizaci a řízení bezpečnosti. Třemi těmito podmínkami je požadováno informovat
úřad o organizační struktuře a jejích změnách a o finančních nákladech vynaložených na investice a údržbu SKK důležitých
z hlediska jaderné bezpečnosti. Dalšími třemi podmínkami této skupiny bylo požadováno provést analýzu kauzy svary a přijmout
opatření k zabránění opakovaní obdobných
kauz; důraz byl dán na příčiny z oblasti managementu, komunikace a kultury bezpečnosti. Dalšími z těchto podmínek bylo uloženo provést analýzu dodavatelského řetězce
a na základě jejích výsledků dodavatelský
systém zjednodušit a z pohledu jaderné
bezpečnosti zásadní činnosti převést zpět
do ČEZ, a. s. (insourcovat). Dále je požadováno předávat úřadu v roční periodě analýzu
stavu kultury bezpečnosti.
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úřadu dokumentaci prokazující adekvátní
způsob řízení stárnutí SKK a informovat úřad
o postupu plnění tzv. Akčního plánu dlouhodobého provozu EDU, který zpracoval provozovatel na základě odchylek zjištěných při
vlastním hodnocení stavu EDU.

Ing. Zdeněk Tipek

V jaderné energetice začal pracovat v roce 1988, po absolvování oboru energetika, specializace jaderné elektrárny na
elektrotechnické fakultě ČVUT Praha. V letech 1988–1994
se v ČEZ, a. s. připravoval na pozici operátora a tuto funkci vykonával. Od roku 1994 pracuje ve Státním úřadě pro
jadernou bezpečnost, postupně na pozicích lokalitního inspektora na JE Temelín, vedoucího oddělení, ředitele odbo-

Pokud jde o plnění podmínek skupiny G, jsou
vcelku bezproblémově plněny podmínky týkající se předávání informací z této oblasti
úřadu. Náročné byly diskuse o dodavatelském
systému, opatřeních provedených na základě
kauzy svary i o plnění podmínek týkajících
se kultury bezpečnosti v ČEZ, a. s. a u dodavatelů. Z pohledu úřadu byly některé z nich
splněny do značné míry pouze formálně a až

ru kontrol a od roku 2014 je ředitelem sekce jaderné bezpečnosti. Pracoval v několika mezinárodních pracovních
skupinách v OECD/NEA a WENRA, je členem VVER fóra
dozorných orgánů a OECD/NEA/CNRA.

zadní část palivového cyklu, odpady a vyřazování

Monitorování
stavu paliva během
životnosti jaderné
elektrárny
Ing. Martina Malá, Ing. Marcin Kopeć,
Ing. Ondřej Pašta, Ing. Vítězslav Matocha,
Ing. Daniel Ernst, Ing. Michal Dzurus
V rámci sledování stavu vybraných komponent jaderné elektrárny a jejich řízeného stárnutí probíhá celá řada analýz,
monitorování a hodnocení. Palivové soubory bývají v reaktoru pár let, což je v kontextu např. reaktorové nádoby
minimální doba. Palivo není součástí programu řízeného stárnutí komponent elektrárny, palivo je možné na rozdíl
od tlakové nádoby za definovaných podmínek vyměnit. Nicméně jde o důležitou součást elektrárny, a proto je třeba
sledovat jeho stav. Ke sledování a hodnocení stavu paliva byl vytvořen Program inspekcí paliva (Post-Irradiation
Inspection Programme). V jeho rámci probíhají vybrané kontroly a hodnocení stavu paliva během pravidelné odstávky
reaktoru. Potřebné údaje jsou pak dokládány také inspektorům Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
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In the frame of monitoring of selected components of a nuclear power plant and their long-term operation Programme
various analyses, monitoring actions, and assessments are performed. The fuel assemblies are in the reactor core for
few years only which is negligible period in the context of e.g. a reactor pressure vessel. The fuel is not a part of LTO
Programme, but it is the important component of the power plant which is the reason to monitor its state. The PostIrradiation Inspection Programme was created to deliver the fuel state data for evaluation. In its frame, specified
analyses and measurements are performed on selected fuel assemblies during the refueling outage. Important data is
then also documented to the inspectors of the Czech regulatory body – State Office for Nuclear Safety.

ÚVOD
Během životnosti jaderné elektrárny je monitorována celá řada komponent důležitých
z hlediska zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dané elektrárny. Ostražitěji je monitorována jaderná část elektrárny, v jejímž centru
se nachází také jaderné palivo, a to v aktivní
zóně reaktoru (během provozu) a přilehlých
bazénech skladování. Mimo primární část
elektrárny je palivo ještě uloženo v obalových
souborech v suchém meziskladu.
Jaderné palivo také podléhá definovaným
kontrolám a monitorování stavu, i když není
zařazeno jako jiné komponenty do programu
řízeného stárnutí. Důvodem je to, že palivo
v reaktoru pracuje několik let (na některých
blocích až 6 let) a je průběžně během odstávek reaktorů vyměňováno. Nemusí tedy
vydržet v provozu po celou dobu životnosti
elektrárny, např. 60 let. Na druhou stranu je
použité (vyhořelé) palivo po jeho vyjmutí z re-

aktoru skladováno a monitorováno výrazně
delší dobu (desítky let) v porovnání s dobou
provozu paliva v reaktoru. Zatím v meziskladech (mokrých, suchých) a v budoucnu i v trvalých hlubinných úložištích, pokud si daná
země, v níž se jaderná elektrárna nachází,
zvolí otevřený palivový cyklus zakončený hlubinným úložištěm (v ČR je zvolena cesta otevřeného palivového cyklu).
M O N I T O R OVÁ N Í PA L I VA
BĚHEM PROVOZU
Monitorování paliva během jeho provozu
v reaktoru zahrnuje měření rozložení výkonu
v aktivní zóně pomocí detektorů neutronů
umístěných v palivových souborech. Jako příklad uveďme činnosti kolem paliva na JE Temelín (tj. blok VVER-1000). Další parametry
paliva jsou sledovány skrze pádové zkoušky
regulačních klastrů, kdy jsou měřeny třecí
síly a doby pádu klastrů do dolního koncového spínače. Pomocí těchto parametrů je

M O N I T O R OVÁ N Í PA L I VA
B Ě H E M O D S TÁV K Y B L O K U
Při odstávce bloku jsou palivové soubory jeden po druhém z reaktoru vyvezeny do bazénů skladování. Během vyvážky zóny probíhá
tzv. on-line sipping, který umožňuje určit, zda
je palivový soubor těsný nebo není na základě měření aktivity chladiva kolem paliva
obsahujícího unikající štěpné produkty z měřeného souboru. Dále jsou pak prováděny
kontroly vybraných palivových souborů s cílem zjistit jejich stav a plnění projektových
předpokladů.
K O N T R O LY O Z Á Ř E N É H O P A L I VA
NA JE TEMELÍN
Pro zjištění stavu ozářeného paliva po jednotlivých kampaních je na JE Temelín zaveden program poradiačního monitorování
(Post-Irradiation Inspection Programme).
Jeho vznik je spojen se zavezením amerického paliva (VVantage-6) do reaktoru VVER
a potvrzením kompatibility západního typu
paliva s primárním okruhem východního
typu reaktoru. V jeho rámci je vybrán omezený počet palivových souborů, které jsou
během odstávky postupně zaváženy na Mobilní stend inspekcí a oprav (MSIO), který je
umístěn v šachtě transportního kontejneru,
také pod vodou. Aktivní zóna reaktoru typu
VVER-1000 obsahuje 163 palivových souborů a detailní inspekce jednoho palivového
souboru je časově náročnou úlohou (řádově
hodiny včetně všech doprovodných operací).
Dodatečně je u tohoto typu reaktoru přístup
k palivu v bazénech vyhořelého paliva možný jen a pouze během odstávky bloku. Snaha zkrátit odstávku na minimum je základem pro každého provozovatele elektrárny,

neboť během odstávky elektrárna nedodává
elektřinu. Je to speciálně důležité pro velké
elektrárny, jako je např. JE Temelín. Z tohoto
důvodu výběr několika palivových souborů,
které reprezentují celou zónu a umožní získat důležité údaje o stavu paliva v kontextu
typu palivového souboru, odpracovaných
kampaní a projektových předpokladů, je
zvolený jako jediný možný.
Na stendu MSIO, dodaném firmou Westinghouse Electric Company LLC spolu s palivem pro první palivový kontrakt JE Temelín
VVantage-6 [1], je umožněno provádět vizuální kontrolu a měření geometrie palivového souboru. MSIO je v podstatě jednoduchá
konstrukce umožňující zavezení palivového
souboru, jeho kontrolu a měření. Dále byl
stend konstruován pro opravu netěsného
souboru, tj. sejmutí hlavice souboru, nalezení netěsného palivového proutku, vyjmutí
netěsného proutku a jeho kontrolu, zavezení makety proutku namísto vyjmutého netěsného proutku a nasazení hlavice. To vše
z důvodu, aby bylo možné opravený palivový soubor vrátit do další kampaně. Od roku
2011 jsou kontroly paliva na MSIO prováděny
specialisty Skupiny ÚJV (tedy ÚJV Řež a CVŘ)
[2] na ruském palivu TVSA-T dle rozsahu stanoveném na základě požadavků ČEZ, SÚJB
a doporučení dodavatele.
Vizuální kontrola palivového souboru je prováděna postupně na všech šesti stranách
souboru a umožňuje zjistit stav periferních
palivových proutků a částí konstrukce souboru (distančních mřížek, úhelníků, patice,
hlavice). Stend umožňuje otáčení souboru
kolem jeho svislé osy. Kontrola je prováděna
pomocí radiačně odolné podvodní kamery,
která se pohybuje v těsné blízkosti paliva.
P Ř Í N O S Y I N S P E KC Í PA L I VA
Obecně v jaderné energetice platí, že přínosem inspekcí paliva prováděných přímo
na jaderné elektrárně je především to, že dávají okamžitou zpětnou vazbu o stavu paliva
a pomáhají předcházet nežádoucím stavům.
Výsledky ukazují provozní zkušenosti v kontextu specifik konkrétního bloku (reaktoru).
Navíc umožňují zavčasu podchytit nežádoucí trend v chování paliva (např. úpravami kon-
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možné vytipovat, zda má některý z palivových souborů, ve kterých se klastry nacházejí,
větší průhyb, což se pozná z delší doby pádu
klastru a vyšších třecích sil. Stav těsnosti paliva je monitorován skrze aktivitu primárního
okruhu. Z přítomných radionuklidů (štěpných
produktů) a průběhů aktivity lze predikovat
počet netěsných palivových proutků a jejich
stáří (kolik kampaní v reaktoru odpracovaly). Tato predikce není finální a pro přesné
určení počtu netěsných PS je nutné počkat
do ukončení kampaně.

zadní část palivového cyklu, odpady a vyřazování

strukce paliva, jako např. u VVAntage-6 [1]).
Detailní inspekce paliva (tzv. Post-Irradiation
Examination) je možné provádět na vybraných palivových souborech až v horkých
komorách (např. v Rusku, Švédsku, Francii,
USA), ty přináší významně více informací
o palivu prostřednictvím různých destruktivních zkoušek a analýz. Avšak takové analýzy
jsou možné až s několikaletým zpožděním
daným nutným požadavkem na pokles aktivity souboru určeného k těmto analýzám.
Inspekce prováděné přímo na bloku sice neumožňují obdržet takové detaily jako v horkých komorách, nicméně přináší okamžité
údaje, které jsou adaptovatelné do nadcházející kampaně.
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Prvních 5 let sledování paliva TVSA-T na MSIO
bylo doporučeno Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) pro potvrzení, že se
palivo chová v souladu s projektem. Příkladem uveďme, že data ze MSIO ukázala, že
průhyby paliva TVSA-T nejsou takové, že by
bránily padání regulačních klastrů. Inspekce
na MSIO také ukázaly, že dochází k průhybu palivových proutků u paliva TVSA-T mezi
DM [3]. Tyto výsledky vedly například ke změně neurčitostí stanovení výkonu v palivu.
Celkově inspekce paliva přináší důležité informace a nadále bez přerušení na JE Temelín
pokračují i s implementací modifikovaného/
nového paliva (LTA a TVSA-T mod.2). V poslední době je důležitou náplní kontrol paliva
na JE Temelín vyhodnocení interakce paliva,
které by mělo potvrdit dobré chování paliva
ve směsných zónách.

Ing. Martina Malá

Během studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské
ČVUT v Praze začala v létě 2008 pracovat v Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. jako operátor experimentálních zařízení výzkumného reaktoru LVR-15. Po pár letech přešla
s dalšími kolegy do Centra výzkumu Řež s.r.o. na pozici vědecko-výzkumného pracovníka, kde od roku 2011 vykonává
inspekce paliva na JE Temelín a s nimi související výzkumně-vývojové činnosti. Od roku 2020 vede skupinu Bezpečnost a kvalifikace komponent v oddělení Diagnostika a kvalifikace, a kromě aktivit souvisejících s palivem koordinuje
také činnosti kolem infrastruktur LOCA – gama ozařovna
a VN zkušebna.
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Z knihy „Vznik
a historie státního
dozoru nad jadernou
bezpečností“
4. část
Ze vzpomínek Zdeňka Kříže

O počátcích jaderného dozoru v Československu poutavě píše Ing. Zdeněk Kříž, z jehož knihy „Vznik a historie státního
dozoru nad jadernou bezpečností Československé komise pro atomovou energii (1970–1992)“, vám přinášíme některé
vzpomínky na začátky tohoto mladého, ale dynamicky se rozvíjejícího odvětví.

PRVNÍ SCHVALOVACÍ PROCES
Z HLEDISKA JADERNÉ
BEZPEČNOSTI
Jedny z prvních kroků pro zavedení schvalovacího procesu z hlediska jaderné bezpečnosti v bývalém Československu byly vytvořeny ustavením oddělení jaderné bezpečnosti
a záruk na ČSKAE v roce 1970 a vytvořením
Rady pro jadernou bezpečnost v roce 1972.
V návaznosti na to bylo žádoucí tyto přípravy
vyzkoušet na konkrétním případě jaderného zařízení. Tato možnost se naskytla, když
ČSKAE dostala informaci, že Škoda Plzeň
buduje a plánuje uvést do provozu v lokalitě
Vochov u Plzně malý experimentální reaktor – kritický soubor s označením ŠR-0A (měl
přezdívku Ferda), který by sloužil výzkumným
potřebám tohoto podniku.
Projekt a výroba zařízení byla zajišťována
vlastními silami Škody Plzeň. Ve Škodovce v té
době pracovala celá řada jaderných a experimentálních fyziků a dalších kvalifikovaných
pracovníků v mnoha oblastech v souvislosti

s přípravami na spouštění jaderné elektrárny
A-1. Žádný orgán dozoru pro jadernou bezpečnost tehdy neexistoval, takže budoucí
provozovatel Škoda Plzeň připravoval hlavně
dokumentaci pro hygienické orgány z hlediska radiační ochrany.
Po tomto zjištění byli zástupci Škodovky pozváni na jednání Rady, kde jim bylo sděleno,
jakou dokumentaci musí Radě předložit, aby
mohl být souhlas s provozem kritického souboru ŠR-0A vydán krajským hygienikem pro
radiační ochranu v Plzni. Byl to požadavek
na zpracování historicky první bezpečnostní
zprávy nás, i když se jednalo jen o malý experimentální reaktor o výkonu 1 kWt. Obsah této
dokumentace byl stanoven podle dokumentu Návod na členění a obsah bezpečnostní zprávy pro stacionární jaderné elektrárny
(Guidelines for Layout and Contents of Safety Analysis Report for Stationary NPPs), který MAAE vydala v roce 1970 /7/. Byl to první
dokument MAAE, který poskytoval návod pro
zpracování bezpečnostní zprávy. J. Beránek
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Tak jak se vyvíjely od poloviny padesátých let jaderné technologie, vyvíjel se i názor na bezpečnost a zejména pravidla
v tomto novém odvětví. Prvotní linie byla zaměřena především na nešíření jaderných zbraní, vznikla Mezinárodní atomová agentura (MAAE), ale začínaly se formovat i národní dozory. V Československu vznikla Československá atomová
komise (ČSKAE) a skupinka jaderných inženýrů kolem Ing. Jiřího Beránka a Ing. Zdeňka Kříže začala formulovat první
pravidla jaderné bezpečnosti.
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bezpečností kritického souboru ŠR-0A v Plzni
zabývala celkem na třech zasedáních. Podkladem byla bezpečnostní zpráva, kterou provozovatel na její žádost zpracoval, návrh Limitů
a podmínek bezpečného provozu a havarijní
řád reaktoru.
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K jejich posouzení bylo zpracováno několik
oponentních posudků a tím byl do hodnocení bezpečnosti zapojen širší okruh odborníků.
Rozhodnutí krajského hygienika v Plzni byla
vydávána v roce 1970 pro zkušební provoz
pouze na období tří měsíců a trvalý provoz
byl schválen v lednu 1971.

ho prozíravě přivezl z MAAE a v té chvíli nevadilo, že byl určen pro jaderné elektrárny, důležité bylo, že to byl návod, který vydala MAAE,
jež u nás měla vysokou reputaci. K tomu, aby
byly naše požadavky respektovány, se podařilo J. Beránkovi uzavřít nepsanou dohodu
s vedoucím oddělení radiační hygieny Krajské
hygienické stanice v Plzni ing. Vykročilem.
Obsahem dohody bylo, že do podmínek
k souhlasu s radiační ochranou budou zahrnuty podmínky vyplývající z hodnocení jaderné bezpečnosti tohoto reaktoru. Rada se

Závěrečná zpráva shrnující celý postup schvalování provozu kritického souboru ŠR-0A byla
vydána v únoru 1971. Tento opatrný postup
vydávání souhlasů se zkušebním provozem
na omezenou dobu byl pak zopakován v roce
1972, když Karel Matějka, budoucí profesor
a vedoucí katedry jaderných reaktorů na FJFI
v rámci své diplomové práce experimentoval na podkritickém těžkovodním souboru
označeném ŠR-0B v Plzni a také na kritickém
souboru TR-0 v Řeži, takže byly získané zkušenosti ověřeny.
Mezi podmínkami souhlasu byly například
požadavek na omezení maximálního přírůstku reaktivity vnesené do reaktoru za provozu, příprava programu spouštění a radiační
monitorování pracoviště strojní výroby, které
bylo umístěno ve stejné budově jako reaktor
ŠR-0A. Byl to první souhlas s jaderným zařízením z hlediska jaderné bezpečnosti, který
byl vydán na základě předložené bezpeč-

V té době se již blížilo spouštění naší první jaderné elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích. Jak již bylo uvedeno, jednalo se
o demonstrační těžkovodní reaktor první
generace, jehož technický projekt byl zpracován v bývalém SSSR a byl našimi projektanty dopracován do podrobného projektového řešení.
Rada chtěla uplatnit při spouštění jaderné
elektrárny A-1 obdobný přístup jako u dvou
malých výzkumných reaktorů v Plzni, a proto si vyžádala na budoucím provozovateli
předložení bezpečnostní zprávy. Bezpečnostní zpráva JE A-1 ani jiná bezpečnostní
dokumentace, jak je známe dnes, však v té
době neexistovaly. Všechny aktivity probíhaly
v úzké spolupráci našich odborníků se sovětskými partnery z vědeckého vedení spouštění
na vysoké technické úrovni a dokumentace
byla zpracována podle tehdejších platných
předpisů pro radiační ochranu, bezpečnost
práce a dalších předpisů platných v bývalé
ČSSR a SSSR. Pojem jaderná bezpečnost se
tehdy v bývalém Sovětském svazu používal
pouze v souvislosti s otázkami kritičnosti, tj.
v dnešním pojetí se nepoužíval.
Jednání k posouzení bezpečnosti JE A-1
byla zahájena z iniciativy Rady a probíhala
od dubna 1971 v takzvané. ad-hoc pracovní
skupině, které byl předložen dokument Zpráva o bezpečnosti A-1, který však neměl obsah
podle doporučení MAAE. Radě bylo sděleno,
že jiný dokument nebude zpracován. I v tomto případě byla zadána řada oponentských
posudků. Rada měla dokonce jedno své zasedání v hotelu Atom v Piešťanech, kam společně odletěla letadlem IL-18 a snažila se svůj
tlak zvýšit. Kromě toho iniciovala přípravu Limitů a podmínek pro fyzikální spouštění A-1
a od jejího třetího zasedání byly k jednání ad-hoc pracovní skupiny přizváni zástupci sovětských expertů na A-1. Na závěr byla zpracová-

na pro dočasnou vládní komisi pro spouštění
A-1 Zpráva o posuzování jaderné bezpečnosti
A-1 a předseda ČSKAE J. Neumann vydal souhlas se zahájením fyzikálního spouštění dne
3. 10. 1972, které bylo zahájeno o tři týdny
později, 24. 10. 1972.
K vydání souhlasu však neměl v té době
předseda ČSKAE žádné zmocnění a ani dokumentace nesplňovala doporučení MAAE.
Obdobně probíhalo posuzování dokumentace pro 1. fázi energetického spouštění A-1.
V rámci hodnocení byly zpracovány Limity
a podmínky a Instrukce pro bezpečný provoz
A-1. Předseda ČSKAE vydal souhlas s 1. fází
energetického spouštění dne 7. 12. 1972,
které bylo zahájeno 25. 12. 1972. Tím prakticky pokus o nastavení schvalovacího procesu
a přípravy bezpečnostní dokumentace pro JE
A-1 skončil neúspěšně, protože doba pro bezpečnostní dokumentaci a zavedení licenčního procesu pro velké jaderné zařízení ještě
nenazrála. Útvaru jaderné bezpečnosti a záruk ČSKAE se nepodařilo do procesu schvalování spouštění a provozu jaderné elektrárny
A-1 v Jaslovských Bohunicích vstoupit. Jaderná elektrárna A-1 byla po celou dobu provozu
(1972–1977) ve stadiu energetického spouštění a projektového výkonu nedosáhla. Byl to
osud řady demonstračních bloků v té době,
kromě toho se jednalo o unikátní a značně
komplikované zařízení. Její osud byl zpečetěn dvěma závažnými událostmi, které se
staly 5. ledna 1976 a 22. března 1977 při zavážení jaderného paliva. V prvním případě se
jednalo o selhání velmi složitého zavážecího
stroje a vystřelení palivového článku do haly
reaktoru, ve druhém se jednalo o selhání
pracovníka útvaru paliva a následné ucpání
kanálu chlazení palivového článku. Obě události byly před veřejností a tiskem utajeny, což
bylo typické pro toto období. Oficiálně bylo
až v květnu 1979 oznámeno, že elektrárna již
nebude dále provozována a bude vyřazena
z provozu z důvodů technologických problémů. Svoji roli sehrálo i to, že v roce 1970 došlo
k zásadnímu rozhodnutí o přechodu na reaktory VVER. Nelze ovšem zjednodušeně tvrdit,
že obě havárie zavinily předčasné vyřazení
elektrárny z provozu, nebo že to bylo způsobeno tím, že nebyla předložena a posouzena
bezpečnostní dokumentace a nebyl vydán
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nostní zprávy. Přestože tento případ byl malý
jak z hlediska velikosti, tak i složitosti zařízení,
byl historicky první! V té době nově vzniklé
malé oddělení jaderné bezpečnosti a záruk
k tomu nemělo žádné pravomoci a upřímně
řečeno mnozí dosud nevěděli, že takový útvar
na ČSKAE existuje.
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souhlas s jejím spouštěním z hlediska jaderné
bezpečnosti. Elektrárna měla řadu problémů
demonstračního bloku a velmi pravděpodobně by byl její provoz z technických důvodů
(koroze těžkovodního okruhu, koroze parogenerátorů, životnost avialové nádoby) ukončen
i bez zmíněných událostí. Navíc se ve stejné lokalitě již v té době stavěly dva bloky
VVER-440 (typ 230).

72

Rada obrátila svou pozornost především
na bloky VVER, zejména proto, že československá strana deklarovala sovětskému dodavateli, že požaduje předložit spolu s projektovou dokumentací i bezpečnostní zprávu
podle doporučení MAAE, které bylo k dispozici. V dubnu 1972 byla předána ze SSSR
Předběžná bezpečnostní zpráva JE V-1 – první bezpečnostní zpráva pro JE v bývalém Československu. Bylo svoláno několik zasedání
ad-hoc pracovní skupiny Rady za účasti asi
25 odborníků a zadáno celkem 10 oponentních posudků a během dvou měsíců bylo
připraveno stanovisko československé strany
k předložené dokumentaci. Stanovisko obsahovalo řadu připomínek, zejména k zajištění
jaderné bezpečnosti v projektu VVER-440
(V-230), která se značně odlišovala od projektů obdobných JE s tlakovodními reaktory.
Obsah Předběžné bezpečnostní zprávy
JE V-1, která byla sovětskou stranou předána,
neodpovídal doporučení MAAE a jenom její
velmi malá část se zabývala jadernou bezpečností, a to pouze popisným způsobem. Dokumentace neobsahovala bezpečnostní analýzy
projektových havárií tak, jak to již bylo obvyklé
v západních zemích. Z toho vyplývalo, že pokud bezpečnostní analýzy nedodá sovětská
strana, budou je muset zpracovat naše organizace. Byla to příležitost pro naše výzkumná
pracoviště a zejména nově vzniklý Výzkumný

ústav jadrových elektrární (VÚJE) v Trnavě,
který se na tuto oblast začal orientovat. Pro
provádění bezpečnostních analýz bylo třeba
mít k dispozici potřebné výpočtové kódy, a to
buď převzaté ruské (např. TEČ, KANAL), nebo
programy vyvíjené našimi organizacemi (ÚJV,
VÚJE). Další možností bylo získat a upravit
pro projekt VVER renomované kódy západní (např. RELAP), ale pro ně naše organizace
neměly potřebnou oficiální licenci. Bylo jasné, že je to „běh na dlouhou trať“, a za této
situace nebylo reálné spouštění elektrárny
zdržet. V té době útvar OJBZ neměl stále žádnou možnost a pravomoc tuto situaci změnit.
Na konci tohoto období měl stále jen pouhých pět pracovníků (přibyli ing. Jan Lukavský
a ing. František Neuman).

Ing. Zdeněk Kříž

Ukončil s vyznamenáním v roce 1964 studium na Fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT jako jaderný inženýr.
Po ukončení studia nastoupil do Ústavu jaderného výzkumu
v Řeži (ÚJV), kde pracoval jako výzkumný pracovník v úseku
jaderné energetiky. V roce 1970 přešel do nově vzniklého
oddělení jaderné bezpečnosti a záruk Československé komise pro atomovou energii (ČSKAE). Zde se aktivně podílel
na rozvoji a prosazování státního dozoru nad jadernou bezpečností. Postupně prošel různými funkcemi až po funkci hlavního inspektora jaderné bezpečnosti (1989–1992).
V roce 1993 přijal nabídku pracovat v Mezinárodní agentuře
pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni. Zde jeho hlavními
úkoly bylo využívání provozních zkušeností prostřednictvím
systému IRS a podpora činnosti orgánů dozoru v jaderné energetice. Podílel se na přípravě několika doporučení
a účastnil se řady misí MAAE. Kromě několika výzkumných
zpráv je autorem asi čtyřiceti prezentací, článků a publikací věnovaných dozorčí činnosti. Po návratu z MAAE v roce
2001 nastoupil opět do ÚJV Řež jako vedoucí vědeckého
sekretariátu. V období 2001–2011 byl předsedou Poradního
výboru pro jadernou bezpečnost předsedkyně SÚJB Dany
Drábové a od roku 2004 externím členem Výboru pro bezpečnost jaderných zařízení ČEZ, a. s.
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Dukovanský vinohrad – největší vinohrad
na světě ležící v těsné blízkosti chladicích věží
jaderné elektrárny – se rozkládá na jižních
svazích za zdmi elektrárny, v prostoru bývalé
obce Lipňany. Vinohrad byl oficiálně představen široké veřejnosti při slavnostním žehnání
letos 12. srpna. Vinici může navštívit každý, je
volně přístupná. Turisty k vinohradu dovede
polní cestička na jihozápadní straně elektrárny, která ústí ze silnice k obci Rouchovany.

Zdejší kamenitá půda je pro vinohrad velice výhodná. „Využívá naakumulovaného
tepla ze slunečního záření a díky mírnějším
změnám teplot mezi dnem a nocí dochází k lepšímu vyzrávání hroznů a hromadění
aromatických látek,“ popsal místní prostředí
vinař Zbyněk Prokeš, který zajišťuje odborný
dohled a správu vinohradu. Víno z jaderné vinice nebude nikde v prodeji, bude dotvářet
image elektrárny, která je využije jako dárek.

„Elektrárna Dukovany se nachází v blízkosti
Znojemské vinařské podoblasti. Proto jsme
pro vinohrad zvolili odrůdy Sauvignon a Ryzlink rýnský, které jsou pro tuto oblast typické,“ řekl ředitel elektrárny a jeden z patronů
vinohradu Roman Havlín. Celkem je vysázeno 2 040 hlav těchto odrůd, což symbolizuje
instalovaný výkon všech čtyř dukovanských
bloků 2 040 MWe.

Unikátní dukovanský vinohrad je prvním
vinohradem v lokalitách elektráren Skupiny ČEZ. Rouchovanský farář Petr Václavek,
který vinici požehnal, připomněl v úvodu
slavnosti biblickou pasáž o správcích vinice
(Mt 21, 33–43). „Pevně věřím, že nikoho z nás
nepotká osud zlých vinařů z tohoto podobenství,“ prohlásil.
Aleš John

Jaderný vinohrad energetici ve spolupráci
s místními vinaři vysadili už na podzim roku
2018. V rámci letošních oslav 35 let od zahájení bezpečného a spolehlivého provozu
elektrárny jej nyní představili veřejnosti.
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Pod věžemi v Dukovanech
se zelená jaderná vinice
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Soudní dvůr Evropské unie poprvé
rozhodl ve věci prodlužování životnosti
jaderných elektráren
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Prodlužování životnosti jaderných elektráren
jako nástroj k dosahování bezpečných, udržitelných a dostupných dodávek energie je
sice součástí energetické koncepce a politiky
v řadě členských zemí a je i součástí strategií EU, ale zároveň je to téma pro odpůrce
mírového využívání jaderné energie, např.
prostřednictvím žalob podle unijního práva
(zejm. směrnice EIA), resp. práva mezinárodního (zejm. Úmluva z Espoo o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice
států a Aarhuská úmluva o účasti veřejnosti v
záležitostech životního prostředí).
Dne 29. července 2019 učinil Soudní dvůr
EU (SDEU) první rozhodnutí týkající se této
problematiky (C-411/17 Doel case), kdy belgické environmentální organizace Inter-Environnement Wallonie ASBL a Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL žalovaly belgickou
vládu. SDEU konstatoval, že belgický zákon
o prodloužení životnosti jaderných elektráren Doel 1 a Doel 2 byl přijat bez požadovaných předchozích posouzení vlivů na životní
prostředí (včetně přeshraničního posouzení).
Zároveň však připustil možnost dočasně zachovat účinky zákona o prodloužení v případě vážné a skutečné hrozby přerušení dodávek elektřiny, tj. výjimku v případě zajišťování
energetické bezpečnosti.

Případ Doel však vykazuje specifické rysy,
které nejsou nezbytně přítomné při každém
prodlužování životnosti jaderných elektráren.
Jedná se zejména o skutečnost, že jaderná
elektrárna byla již mimo provoz a v souvislosti s prodloužením její životnosti došlo k většímu množství technických prací (v hodnotě
700 mil. eur). Tyto skutečnosti lze považovat
za významné změny v záměru, který podléhá EIA. Případ Doel se tedy v tomto směru
nevymyká z rámce dosavadní rozhodovací
praxe SDEU, novým prvkem je pouze jeho
přímý vztah k prodlužování životnosti jaderných elektráren, neboť tato oblast dosud nebyla s procesem EIA výslovně v rozhodovací
praxi SDEU spojena. Závěry z případu nejsou
automaticky aplikovatelné na každé prodlužování životnosti jaderných elektráren, nýbrž
případně pouze na ta, která naplňují obdobná východiska.
Z nedávných výroků či např. interpelací
v Evropském parlamentu však lze odvozovat,
že odpůrci jaderné energetiky budou prosazovat odlišný výklad rozhodnutí SDEU v případu Doel, což se může dotknout i LTO programů elektráren Dukovany a Temelín.

Tomáš Ehler, Milan Muzikář

Cena ministra vnitra za mimořádné
výsledky v oblasti bezpečnostního
výzkumu za rok 2020

Cenu pro letošní rok získal tým vvědeckovýzkumných pracovníků ve složení Ing. Miroslav Hrehor, Ing. Marek Ruščák, Ing. Guido Mazzini, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Klusoň,
CSc. a Ing. Tomáš Urban, Ph.D. za výsledky
dosažené při řešení dvou na sebe navazujících projektů s názvy „Prevence, připravenost
a zmírnění následků těžkých havárií českých

jaderných elektráren v souvislosti s novými
poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě“ a „Zpřesnění predikce radiačních
následků těžkých havárií jaderných elektráren s cílem identifikace jejich rizik“.
V rámci tohoto „komplexního“ projektu zvýšení robustnosti prevence havárií typu Fukušima
byly vytvořeny modely pro predikci (zpřesnění
analýz časového průběhu a radiačních následků) průběhu těžkých havárií na jaderných
elektrárnách Dukovany a Temelín, které budou sloužit SÚJB při hodnocení bezpečnosti
těchto elektráren. Projekt zároveň poskytuje
orgánům státního dozoru nad jadernou bezpečností a státní správy znalosti, metodiky
a nástroje pro účinné řízení těžkých havárií
a minimalizaci jejich následků.
Kompetence v oblasti jaderných technologií a jaderné bezpečnosti byla vždy silnou
stránkou českého inženýrství a udělení letošní
Ceny ministra vnitra to jen potvrzuje.
Jiří Kuf
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Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací převzal
24. září 2020 z rukou ředitele odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
řešitelský tým z Centra výzkumu Řež a Fakulty
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

aktuality

Aktuality

30 let školního reaktoru VR-1
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O vybudování vlastního reaktoru se uvažovalo již v době založení fakulty a v průběhu let se objevovaly různé návrhy větších či
menších reaktorů. Příprava projektu reaktoru
VR-1 začala v roce 1982 a v roce 1985 byla
zahájena výroba komponent a samotná výstavba v areálu MFF UK. Palivo IRT-2M bylo
dovezeno v roce 1988.
Po instalaci reaktorových nádob v roce 1989
byly zahájeny testy jednotlivých zařízení.
Na konci roku 1990 byla sestavena první
aktivní zóna s palivem IRT-2M a 3. prosince
v 16.25 hodin (CET) dosáhl jaderný reaktor
VR-1 svého prvního kritického stavu. Od té

doby bylo kritického stavu dosaženo mnohokrát a praktickou výukou na reaktoru VR-1 si
prošly stovky studentů.
Během 30 let prošlo pracoviště reaktoru VR-1
podstatným vývojem. Od okamžiku spuštění až dodnes probíhá postupné vylepšování
technologie, inovace, a především rozšiřování
experimentálních možností.
Hlavní činností na reaktoru VR-1 je výuka studentů z českých i zahraničních univerzit. Pravidelně jsou pořádány kurzy pro studenty ze
Slovenska, USA, Velké Británie, Finska, Polska
a dalších zemí. Zájem o kurzy na reaktoru
není zdaleka jen z jaderných oborů. Výuku
absolvovali například studenti humanitních
oborů zaměřující se na proliferaci jaderných
zbraní. Na reaktoru se školí i pracovníci českých a slovenských jaderných elektráren.
V rámci spolupráce s IAEA jsou pořádány
kurzy pro experty z různých zemí a k dispozici je i možnost online výuky.
Na školní reaktor zavítají také studenti českých středních škol, pro které jsou pravidelně
organizovány exkurze nebo měření během
Týdne vědy na Jaderce, v rámci akce Den reaktorovým fyzikem nebo Středoškolské odborné činnosti.
Ondřej Novák

www.jadernaenergie.online

V příštím čísle vám představíme
Státní ústav radiační ochrany.
V medailonku významných sobností
zavzpomínáme na profesora
Františka Běhounka. Detailně se
zaměříme na radiační monitorovací
systém a občanské měření radiace.
Vysvětlíme vám, co je radiační
bobtnání a jak se sleduje hermetičnost paliva. V rámci tématu jaderné
a radiační bezpečnosti vás seznámíme
s experimentálním zařízením THS-15
a s vývojem a inovacemi v havarijní
připravenosti. Těšit se můžete i na
aktuální informace z oblasti jaderné
energetiky, na třetí díl seriálu o infrastruktuře horkých komor Centra
výzkumu Řež a poslední díl seriálu
o normalizaci odchylky.

