CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ s.r.o.
Posláním společnosti Centrum výzkumu Řež je výzkum, vývoj a inovace v oboru
energetiky, zejména jaderné. Znalostně orientovaná organizace s více než
75 % vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců disponuje unikátními výzkumnými
reaktory LVR-15 a LR-0 a technologickými smyčkami. Výzkumná infrastruktura
bude do roku 2015 rozšířena o výsledky projektu SUSEN (Udržitelná energetika).
CV Řež spolupracuje na projektech EU. Je členem řídícího výboru aliance EERA
a platformy SNETP. V současné době se aktivně účastní více než 20 národních
a 7 evropských projektů.

Výzkumná infrastruktura
Dva výzkumné reaktory a soubor experimentálních zařízení (sondy a smyčky) tvoří páteř
výzkumné infrastruktury společnosti. Díky ní se může CVŘ účastnit náročných vědecko-výzkumných projektů a participovat na vývoji nových technologií pro GEN IV a vývoj
fúzního reaktoru.
Výzkumné reaktory
Reaktor LVR-15 je výzkumný lehkovodní reaktor tankového
typu umístěný v beztlakové nerezové nádobě pod stínicím
víkem s provozním tepelným výkonem do 10 MW.
Moderátorem i chladivem je demineralizovaná voda, reflektor
je tvořen podle provozní konfigurace buď vodou, nebo bloky
berylia.
Výzkumný reaktor LR-0 je lehkovodní reaktor nulového
výkonu. Slouží jako experimentální reaktor pro měření neutronově fyzikálních charakteristik
reaktorů typu VVER a PWR (Vodovodní energetický reaktor).
Experimentální smyčky
Zásadní význam pro výzkum a vývoj reaktorů mají technologické okruhy – experimentální
smyčky modelující poměry v aktivní zóně a navazujících chladících okruzích reaktoru.
Tyto smyčky umožňují mechanický, tepelně-hydraulický, materiálový, korozní a další výzkum
za parametrů a provozních stavů, které lze očekávat ve vyvíjených typech reaktorů. Umístěním
zařízení v experimentálním reaktoru LVR-15 jsou výše uvedená fyzikálně-chemická působení
chladiva doplněna o podmínky reaktorového záření.

SUSEN - Udržitelná energetika
SUSEN (Sustainable Energy – Udržitelná energetika) je velký investiční projekt schválený
v rámci OP VaVpI Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Hlavní náplní projektu, jehož realizace je naplánována na roky
2012–2015, je vybudování výzkumného centra v oboru udržitelné
(zejména jaderné) energetiky. Cílem projektu SUSEN je přispět
výzkumnými a vývojovými aktivitami k zajištění bezpečného,
spolehlivého a dlouhodobě udržitelného provozu stávajících energetických zařízení, tj. zejména jaderných elektráren typu GII a GIII.
Cílem projektu je rovněž výzkum a vývoj nových technologií s vysokou účinností v oblasti klasické energetiky.
Prostřednictvím výsledků výzkumu a vývoje přispěje projekt SUSEN
k rozvoji technologií jaderných reaktorů nových generací GIII+ a GIV.
S nasazením těchto tzv. pokročilých jaderných reaktorů v rámci
ostrého provozu se počítá po roce 2030.
Infrastruktura je umístěna z části v Řeži (areál ÚJV Řež, a. s.)
a z části v sídle Západočeské univerzity v Plzni – partnera projektu.

www.susen2020.cz

Design, konstrukce a výroba
technologických zařízení
Tým konstruktérů se zabývá zpracováním strojírenských
konstrukčních úkolů, technickou koordinací a inženýringem
strojírenských a výpočtových prací. Sestavuje a oponuje
technické části zadávacích dokumentací, provádí technickou
a konstrukční oponenturu a kontrolu zakázek. Tým se specializuje na konstrukce součástí jaderných zařízení, zejména
horkých komor a technologických experimentálních okruhů.
Výzkumný reaktor Jules Horowitz
CVŘ zajišťuje příspěvek České republiky do mezinárodního projektu výzkumného reaktoru
Jules Horowitz v centru CEA ve francouzské Cadarache. Ten zahrnuje konstrukční návrh
horkých komor, výpočty a kvalifikace, montáž na stavbě, oživení a zkoušky. Dodávka prvních
komponent proběhla v roce 2012. Strojní dílny zajišťují i náročnější zámečnické a strojní
činnosti, kupříkladu návrh a vývoj technologií pro zkoušky komponent a materiálů G-IV.

Ozařovací služby
Ozařovací služba využívá reaktoru LVR-15 jako mohutného zdroje neutronů, které posléze
v ozařovaném materiálu způsobují jaderné reakce. Ozařování štěpnými neutrony probíhá
ve svislých ozařovacích kanálech reaktoru umístěných v beryliových a vodních vytěsnitelích.
Ozařovací služby se využívají zejména pro úprava fyzikálních vlastností materiálů, při výrobě
radionuklidů pro radiofarmaka, při výroba otevřených radionuklidových zářičů a výrobě
radionuklidů pro uzavřené zářiče a také pro neutronovou aktivační analýzu.

Vzdělávání a tréninky
Pro specialisty a studenty VŠ organizuje CVŘ tréninky
zaměřené na řízení a ovládání jaderných zařízení.
V souladu s účelem podpory CVŘ poskytuje otevřený
přístup k využívání infrastruktury pro vědecké a výzkumné
účely. Provozní kapacita reaktoru LR-0 je v rámci projektu
„Kapacita za nápady“ nabízena inovativním studentským
výzkumným projektům.
Kurzy na výzkumném reaktoru
Výcvik nabízí široké spektrum experimentů reaktorové fyziky. Je určen zejména studentům
obrorů jaderné fyziky, pracovníkům v oblasti jadrného výzkumu, pracovníkům regulačních
orgánů a průmyslu (výzkumné ústavy, vládní organizace, dodavatelé jaderných technologií).

www.cvrez.cz

Vědecko-technická podpora činnosti
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Úkolem tohoto týmu je poskytnout orgánům
státní správy technickou a odbornou podporu
nezávisle na zpracovatelích bezpečnostních
zpráv jaderných elektráren. Služby a vědecko-výzkumné práce jsou základem podpory,
která se týká zejména expertního hodnocení
bezpečnostních rozborů předkládaných SÚJB
provozovatelem jaderných zařízení například
bezpečnostních zpráv.

