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Projektem SUSEN (Udržitelná energetika) získává Česká republika, její výzkumná komunita
a zejména jeho řešitelé – Centrum výzkumu Řež a Západočeská univerzita – díky přispění
Evropské unie zcela ojedinělou příležitost k významnému rozšíření svých výzkumných kapacit
pro energetický výzkum a vývoj a k udržení svého postavení na trhu výzkumných prací v tomto
oboru. Finanční podpora projektu SUSEN ze strany Evropské unie a vlády České republiky
přispěje nejen k rozvoji oboru, který považujeme za zásadní pro udržitelný ekonomický rozvoj
České republiky a konkurenceschopnost států Evropské unie,
ale i ke kvalifikačnímu růstu mladých perspektivních pracovníků jako
důležité podmínky technologického pokroku.
V souladu s cíli evropské regionální politiky a prioritním zájmem České republiky
na posílení své konkurenceschopnosti je projekt SUSEN orientován na znalostní
ekonomiku. Jeho cílem je přispět výzkumnými a vývojovými aktivitami k bezpečnému, spolehlivému a dlouhodobě udržitelnému provozu stávajících energetických zařízení, zejména
jaderných elektráren druhé a třetí generace, a prodloužení jejich životnosti o 20–40 let. Dalším cílem
projektu je prostřednictvím výzkumu a vývoje nových technologií podpořit plynulý přechod na jaderné
elektrárny s reaktory generací III+ a IV. Významná část projektu je zaměřena na výzkum a vývoj
špičkových technologií pro termojadernou fúzi.

Areál výzkumných ústavů v Řeži

Jako součást projektu SUSEN bude v letech 2012 až 2015
vybudována robustní a moderní výzkumná infrastruktura.
Jedná se konkrétně o výstavbu nového diagnostického
centra, rekonstrukce či dostavby dalších pěti stávajících
objektů v areálu ÚJV Řež, a. s., V Plzni je to pak o výstavba
nové experimentální haly. Tyto stavby byly v průběhu roku
2012 projektově připraveny a zahájeny, jejich výstavba
v současné době probíhá a bude dokončena v roce 2014.

Nově budované a rekonstruované objekty budou v letech 2014 až 2015 vybaveny špičkovým
experimentálním zařízením. Finančně nejnáročnějšími technologickými zařízeními bude 8 horkých
komor gama, 2 horké komory alfa, experimentální superkritická vodní smyčka, dvě experimentální
heliové smyčky, technologický okruh pro testování materiálových vzorků primární stěny fúzního
reaktoru, zařízení pro vývoj postupů dálkové manipulace při údržbě a opravách systémů s tekutou
slitinou olovo-lithium, zařízení pro simulaci těžké havárie jaderného
reaktoru a studený kelímek pro testy vysokoteplotního
zneškodňování radioaktivních odpadů. Významná část
nákladů projektu bude vynaložena na špičkové
vybavení laboratoří nedestruktivního zkoušení,
metalografické laboratoře, laboratoře pro
mechanické zkoušky, anaerobní laboratoře
a další experimentální zařízení.
Již v roce 2012 byly zahájeny první práce
na vědecko-výzkumné části projektu. Ta je
tvořena čtyřmi vzájemně spolupracujícími
výzkumnými programy.

Schéma TBM

Program č. 1 „Technologické experimentální okruhy“ je zaměřen na výzkum a vývoj pro IV.
generaci jaderných reaktorů a pro jadernou fúzi, zejména na výzkum termodynamických a hydraulických
vlastností chladiva a jeho působení na konstrukční materiály.
Program č. 2 „Strukturní a systémová diagnostika“ bude zkoumat degradaci vlastností
konstrukčních materiálů komponent jaderných reaktorů po dlouhodobé provozní expozici jako
rozhodujícího vstupu pro hodnocení zbytkové životnosti, spolehlivosti a bezpečnosti jaderných reaktorů.

Rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace v projektu SUSEN
Programy:

Technologické experimentální okruhy

Areál ÚJV Řež, a. s.
Diagnostické centrum
Laboratoře elektronové mikroskopie
LOCA komora
Laboratoř SIMS
geologické ukládání RAO
Anaerobní boxy

Strukturální a systémová diagnostika

Jaderně palivový cyklus

Materiálový výzkum

experimentální hala
Experimentální smyčka SCO2
Urychlovač a neutronový zdroj
Cf - Izotopický zdroj neutronů
Generátor neutronů 14 MeV

malé zbytky
Technologie „Studený kelímek“
Bitumenační linka

horké komory
Komplex horkých komor
Technologická linka FERDA 2

technologické okruhy
Experimentální smyčka FQT-SCWR
Experimentální heliová smyčka HTHL

213

Plzeň, Borská pole
ExpErimentální hala
Zařízení pro testy panelů 1. stěny ITER
Zařízení pro vývoj a testy TBM
Zařízení pro výzkum odvodu tepla GFR
Zařízení pro korozní testy v ultrakritické vodě

Experimentální
hala

G2

F2

Budova G2
Laboratoř mechanických zkoušek
Budova F2
NDE laboratoř
Laboratoř tavného svařování (ZČU v Plzni)

V programu č. 3 „Jaderně palivový cyklus“ bude vybudována výzkumná
infrastruktura pro zadní část palivového cyklu jaderných elektráren, zejména pro
vývoj technologií zpracování a úpravy radioaktivních odpadů, studium podmínek
v hlubinném úložišti radioaktivních odpadů a jejich vlivu na konstrukční materiály
obalových souborů pro ukládání vysoceaktivních radioaktivních odpadů
a vyhořelého jaderného paliva a pro studium migrace radionuklidů horninovými
formacemi.
V programu č. 4 „Materiálový výzkum“ bude vybudováno unikátní
Tavenina v tzv. studeném kelímku
pracoviště pro výzkum struktury a substruktury materiálů v průběhu jejich
exploatace v extrémních podmínkách (zkoušky neaktivních materiálů za vysokých teplot, staticky
a dynamicky namáhaných v prostředích simulujících provozní podmínky jaderných zařízení). Program
navazuje na potřeby ostatních programů projektu SUSEN a je zaměřen na podporu vývoje feritických
martenzitických ocelí pro aplikaci v prostředí s teplotami do 650 ºC (parní turbíny s ultrasuperkritickými
parametry a neaktivní okruhy jaderných reaktorů IV. generace),
austenitických ocelí a vysoce austenitických slitin
pro komponenty odolné v agresivních prostředích za vysokých
teplot a tlaků a nových technologií svařování pokročilých
materiálů.
Zadání projektu definuje celkem 21 konkrétních vědeckovýzkumných výstupů projektu a 51 konkrétních výsledků,
GAMA
komory
kterých má být dosaženo postupně do konce roku 2020.
ALFA
komory
Vědecko-výzkumné práce projektu SUSEN budou do roku
Model soustavy horkých komor
2015 z převážné části financovány ze start-up grantu
poskytnutého v rámci projektu jeho řídícím orgánem, postupně však poroste význam příjmů ze smluvního
výzkumu a národních a mezinárodních grantů tak, aby bylo Centrum výzkumu Řež schopno po roce
2015 financovat práce nezbytné k dosažení zadaných cílů, výstupů a výsledků projektu SUSEN a provoz
vybudované infrastruktury výhradně z těchto zdrojů a institucionální podpory výzkumu a vývoje.

Centrum výzkumu Řež s.r.o., dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s., se v prosinci 2011 stalo
řešitelem projektu Udržitelná energetika (SUSEN – SUStainable ENergy) financovaného
ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci programu Výzkum a vývoj pro inovace, který
je součástí podpory Evropské unie zaměřené na vyrovnání ekonomické úrovně jednotlivých
regionů (cíl Konvergence v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje ERDF). Partnerem
projektu je Západočeská univerzita v Plzni. Celkové náklady projektu jsou 2,45 mld. Kč,
z toho činí dotace EU 2,083 mld. Kč a příspěvek ČR 0,368 mld. Kč. Z uvedených nákladů je
na stavební část technické infrastruktury předpokládáno cca 500 mil. Kč, na technologická
experimentální zařízení a přístroje cca 1 500 mil. Kč.

Projekt SUSEN představuje
novou výzvu pro jaderný výzkum ve střední Evropě,
posílení materiálně-technické základny výzkumu
pro jadernou energetiku v České republice,
podpůrný vědecko-výzkumný program
pro novou generaci jaderných reaktorů,
moderní vybavení a laboratoře,
vývoj pokročilých technologií,
nové příležitosti pro mladé, perspektivní vědecké
pracovníky a studenty,
podporu regionů NUTS II Střední Čechy a Jihozápad.
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