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Budování reaktoru AP1000 ve Vogtle

Bloky VVER12000 v jaderné elektrárně Ostrovec

Úvod
Základní charakteristiky současné doby:
1. První pokročilé reaktory (III. generace) se dostaly do provozu
2. Zatím se sbírají první zkušenosti z jejich výstavby a provozu
3. Každý model má svá positiva i negativa, žádná volba není ideální a bez
rizika
4. Hlavně v Evropě a USA je výstavba nových jaderných bloků stále velmi
problematickou záležitostí

Reaktor EPR (Tchaj-Šan 1)

Reaktor VVER 1200 (Novovoroněž 6)

Pokročilé reaktory (III. generace)
1) Současná doba – přechod k pokročilým reaktorům. Zvýšená bezpečnost – odolnější
kontejnment, efektivní chlazení, pasivní prvky, bazén pro chlazení kontejnmentu,
rekombinace vodíku, lapač aktivní zóny, znásobení systémů
2) Modulární a sériová produkce komponent – efektivnější a levnější (je třeba ověřit)
3) Snadnější, efektivnější a levnější provoz (první reaktory zatím jen krátce v
provozu)
4) Životnost přesahující 60 let

5) Využívání paliva typu MOX (efektivnější využití uranu)
6) Rozsáhlé možnosti regulace

Reaktorová nádoba VVER1200 (Ostrovec)

Vizualizace elektrárny Hinkley Point C

Zvýšení bezpečnosti
1)

Pasivní chlazení v případě havárie

2)

Přirozená cirkulace vzduchu přes tepelné výměníky

3)

Dvojitý kontejnment

4)

Vodní bazén k ochlazování kontejnmentu

5)

Rychlé vstřikování kyseliny borité

6)

Zařízení pro rekombinaci vodíku

7)

Lapač aktivní zóny (Lapač koria)

Vnější vzhled kontejnmentu AP1000

Vnější vzhled kontejnmentu VVER1000,
elektrárna Kudankullam (blíží se III. generaci

Lapač aktivní zóny bloku VVER1200
(elektrárna Ostrovec, Bělorusko)

AP 1000
Firma: Westinghouse
Výkon: 3 415 MWt, 1200 MWe (gross) 1117 MWe (net)
Komerční provoz: 3 (Čína), připojeny k síti 1 (Čína), ve výstavbě 2 (USA)
Výhody: Dokončené tři bloky, americká licence, optimální velikost
Nevýhody: Problémy při výstavbě v USA, málo bloků ve výstavbě a plánu

Reaktory AP1000 - San-men 1

Gratulace: včera blok Sanmen 2 přešel do komerčního provozu

APR 1400 (podobné varianty)
Firma: KEPCO, KHNP
Výkon: 4000 MWt, 1400 MWe
V komerčním provozu: 1 (Jižní Korea), ve výstavbě: 8 (Jižní Korea, SAE), v přípravě: 1
Výhody: Dokončené bloky, dobré zkušenosti s výstavby v SAE, licence EU
Nevýhody: Nestaví se zatím v USA a EU, ve variantě 1400 MWe spíše moc velký

Jaderný blok APR 1400 v elektrárně Barakah

Atmea
Firma: EDF, MHI
Výkon: 3150 MWt, 1100 - 1150 MWe

Výhody: Firmy s velkou zkušeností v jaderném oboru, vhodná velikost
Nevýhody: Zatím pouze na papíře

Schéma reaktoru ATMEA

EPR
Firma: EDF
Výkon: 4500 MWt, 1600 – 1660 MWe

V provozu 1 (Čína), ve výstavbě 3 (Čína, Finsko, Francie), v přípravě 2 (Velká Británie)
Výhody: Běžící blok, evropská licence a stavba
Nevýhody: Problémy při výstavbě v EU, pro ČR příliš velký

Reaktor EPR (Olkiluoto 3)

Gratulace: blok Taj Šan 1 přešel na nominální výkon

Hualong One (HPR1000)
Firma: CGN a CNNC
Výkon: 3050 MWt, 1170 MWe (gross), 1090 MWe (net)
V provozu zatím není, ve výstavbě 7 (Čína, Pákistán), v přípravě > 4 (Čína, Pákistán)
Výhody: řada bloků ve výstavbě, kontinuita stavby v mateřské zemi, vhodná velikost
Nevýhody: Zatím neběží, nestaví se v EU nebo USA

Reaktor HPR1000 jako blok Fučching 5

VVER 1200
Firma: Rosatom, Atomstrojexport
Výkon: 3212 MWt, 1198 MWe
V provozu 3 (Rusko), ve výstavbě 7 (Rusko, Bělorusko, Turecko), v přípravě 8 (Rusko,
Finsko, Maďarsko, Egypt)
Výhody: Běžící bloky, příprava stavby v EU, hodně rozestavěných bloků, vhodná velikost
Nevýhody: Projekt v EU na počátku, zatím není licence

Novovoroněžská 6 a 7 – fungující bloky VVER 1200

Důležité pro budoucí úspěch
Je třeba alespoň některé z modelů začít stavět hromadně v sérii – důležitá
kontinuita budování bloků danou firmou a její podpora v mateřské zemi
Důležité je, jak se jednotlivé modely osvědčí v provozu, důraz na bezpečnost a
ekonomiku (zda se u nových bloků sníží cena)
Důležité pro Českou republiku:
1) Zkušenosti z budování v zahraničí, zprovozňování a provozem
2) EU licence a zkušenosti v Evropě
3) Velikost spíše bližší 1000 MWe
4) Co největší podíl českých firem a odborníků na budování
5) Perspektiva českých firem v dalších společných projektech jinde
6) Optimální cena

Závěr
1) Pokročilé reaktory (III. generace) začaly reálně pracovat (už i výměna paliva)
2) První zkušenosti s provozem, u prvních již proběhla výměna paliva
3) Zatím otevřená otázka úspěšnosti těchto reaktorů (splnění očekávání z hlediska
efektivity výstavby a provozu). K tomu potřeba i dostatek budovaných jednotek
i podpora mateřské země příslušných firem
4) Pro Českou republiku důležitá možnost využít zkušenosti při stavbě v Evropě,
licencování zde. Pomoc našemu dozoru.
5) Velmi důležité zapojení českých firem, účast českého průmyslu a odborníků

Hinkley Point C

Roppur

