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mezinárodní projekt koncepce
a výstavby nového vysoce
výkonného jaderného reaktoru
pro výzkum v oblasti materiálů
a jaderného paliva

Reaktor Julesa Horowitze
Výstavbu reaktoru Jules Horowitz zajišťuje mezinárodní konsorcium
zahrnující výzkumné instituce a velké průmyslové organizace z Francie,
Belgie, Finska, Španělska, Švédska, Japonska, Indie, Izraele a České
republiky. Garantem a koordinátorem české dodávky je ÚJV Řež, a. s.
Realizaci zajišťuje dceřiná společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ).
Na základě předběžného konstrukčního návrhu francouzské společnosti AREVA
bude v České republice vyvinut a poté na staveniště dovezen komplex sedmi
horkých komor, který se po zabudování stane nedílnou součástí takzvané budovy
jaderných přístavků.

Lokalita

Cadarache, Francie

Tepelný výkon JHR

100 MW

Dokončení stavby

2015

Plánovaná životnost 50 let
CVŘ provede detailní konstrukční návrh komor a jejich vybavení včetně nutných
výpočtů – biologických (stínění, které bude chránit obsluhu proti záření), seismických,
statických a strojírenských.
CVŘ, potažmo jeho subdodavatelé, nejprve vyrobí, dodá na stavbu a instaluje
všechny díly konstrukce komor, které je třeba zalít do betonu. Francouzští partneři
instalované díly propletou stavebními výztužemi a poté je zalijí těžkým betonem.
Jde o speciální beton s vyšší hustotou, které je dosaženo tím, že místo běžného
kameniva se do betonu přidává železná ruda. Každý krychlový metr takového
betonu bude zhruba o jednu tunu těžší než beton běžný. Vysoká hustota je nezbytná
proto, aby stěny komor poskytovaly dostatečnou ochranu před zářením gama.
V oslabených místech, třeba tam, kde stěnami procházejí ventilační trubky, budou
do betonu zality olověné bloky.
Po dokončení stavebních prací CVŘ dodá a instaluje vnitřní hermetické obložení
komor z korozivzdorné oceli. Hermetičnost je důležitá kvůli podtlaku, který bude
uvnitř komor při provozu udržován, aby se zabránilo šíření kontaminace vně komor.
Dalšími prvky nutného vybavení komor jsou stíněné dveře, přestupníky a průchodky
stěnami. Poslední fyzickou část dodávky tvoří jeřáby, které budou umístěny
na stropech všech komor a přilehlých prostor. Montáží jeřábů však česká dodávka
ještě nekončí, následovat bude zprovoznění všech systémů a zkoušky.
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Horké komory
V horkých komorách se připravuje palivo i vzorky určené k ozařování, které se do reaktoru
vkládají v tzv. ozařovacích sondách. Mezi komorami a reaktorem jsou koše s ozářenými
palivovými články a ozařovací sondy převáženy podvodním dopravníkem (silná vrstva
vody slouží jako stínění proti záření). Po ozáření jsou sondy v komorách rozebírány, vzorky
vyjímány, tříděny, vyhodnocovány a ukládány do připojovaných stíněných kontejnerů,
ve kterých jsou dopravovány k dalšímu zpracování, měření či jinému použití. V komorách
je také zachycován odpad. Jde například o neopravitelné části ozařovacích sond či vnitřního
vybavení reaktoru i horkých komor.
V horkých komorách se provádí také opravy poškozených částí výbavy reaktoru, ozařovacích
sond a vlastního vybavení komor. Opravy spočívají zpravidla v demontáži poškozeného dílu,
popř. bloku spojených dílů, a montáži nového bloku.
Díly musejí být k takovému servisnímu zásahu
budova jaderných
budova reaktoru
speciálně uzpůsobeny již ve fázi, kdy je konstruktéři
přístavků
navrhují. Například u spojů, které bude v budoucnu
nutné rozebrat, se používají pouze dostatečně
velké a snadno přístupné šrouby. Cílem zmíněného
uzpůsobení je co nejvíce zjednodušit veškeré úkony,
s nimž se v komorách počítá.
Z důvodu ochrany operátorů komor před ozářením
a radioaktivní kontaminací se operace provádějí
na dálku z vnějšku komor. Operátor, který je před
horké komory
antiseismické podpory
zářením chráněn silnou zdí, sleduje dění uvnitř
Model JHR
komory skrz průzor z olovnatého skla (popř.
pomocí kamery) a manipuluje s předměty a nástroji pomocí elektromechanických rukou
zvaných dálkové manipulátory. Nutnost vstupu operátorů dovnitř komor je třeba omezit na
minimum, protože téměř všechny materiály trvale umístěné v komoře se stanou časem mírně
radioaktivními a tuto aktivitu nelze žádnou dekontaminací odstranit.
Aby bylo možno navržené díly výbavy a uvažované
principy manipulace před samotnou výrobou řádně
vyzkoušet, vznikl v Řeži unikátní zkušební stend. Stend
je vytvořen jako model jedné velké a jedné malé komory
v měřítku 1 : 1. Posuvné dřevěné stěny umožňují
simulovat geometrické uspořádání a rozměry libovolné
z navrhovaných komor.
Komplex horkých komor JHR sestává ze čtyř velkých
a tří navazujících malých komor. Aby v nich bylo možno
pracovat s celými ozařovacími sondami, mají velké
komory vnitřní výšku 10 metrů. Malé komory jsou
určeny především pro servisní operace a k provádění
základních nedestruktivních měření na ozářených
Zkušební stend horkých komor v CVŘ
vzorcích. Předpokládá se, že jejich vnitřní vybavení bude
podstatně méně kontaminováno a aktivováno než u velkých komor, servisní vstupy operátorů
tedy mohou být v případě potřeby častější. Proto jsou tyto komory vybaveny i dveřmi
a přestupními prostory. Vnější zdi všech komor mají tloušťku 1,2 m a všechny dveře jsou
kvůli stínění tak masivní, že si nezadají ani s dveřmi protiatomového krytu.
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