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History

Historie jaderného opravárenství se 
začíná psát v 60.tých letech projektem 
prvního Čs. reaktoru A1. Od té doby se 
buduje know-how (znalostní báze) 
nutná pro vývoj a realizaci oprav 
hlavních komponent I.O. s využitím 
technologie svařování.

60. léta 20. století 
▪ vývoj a osvojení technologie svařování pro 

projekt A1
70-80.léta 20.století 
• vývoj a osvojení technologie svařování pro 

projekt VVER 440 a následně VVER 1000
• První „vážné“ opravy horkých trhlin TNR (V1, 

V2) vč. oprav provozované TNR

Historie
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JE – složitý komplex systémů, konstrukcí a komponent

Porovnání:

KS-150 (A1)

VVER 440

VVER 1000

Konstrukční vývoj jde společně

s 

materiálovým a technologickým 

(Obinsk……Temelín)
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JE – složitý komplex systémů, konstrukcí a komponent
podléhající životnímu cyklu výrobku/ projektu

I.O.

Etapy života JE:

- Zrod cyklu od první úvahy, 

studie proveditelnosti, záměru

- Úvodní projekt

- Prováděcí projekt

- Výroba a výstavba

- Provoz, servis, opravy

- Ukončení cyklu, vyřazení,

demontáž
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Opravárenství hlavních komponent JE

Opravárenství je nedílná součást životního cyklu JE

• vedle běžné údržby a servisních prací potřeba větších zásahů spojených s degradačními mechanismy a stárnutím materiálu SKK

• úzce souvisí s legislativou, tech. předpisy a aplikovanými tech. normami daného projektu, tj. s požadavky ÚP (úvodní / technický projekt, 
basic design), PP (prováděcí projekt, detail design) 

Projekt VVER 440 a VVER 1000 

• vychází z ruského ÚP, rozpracovaný do čs. PP jako součást státního rozvoje jaderné energetiky

• tomu odpovídalo obrovské úsilí věnované výzkumu, přípravě, projektování, výrobě, spuštění ale i provozu a opravám 

• V 70. a 80. let vybudována široká vědecko-výzkumná, technická a výrobní základna schopná dodávat celé bloky dle úvodního ruského
projektu (podmíněna také osvojením projektu A1 / KS 150, klíčová pak oblast materiálově technologického výzkumu)

• velký důraz byl kladen na tvorbu legislativy v oblasti výstavby i provozu JE, resp. vypracování závazné projektové dokumentace pro výrobu, 
kontroly a provoz hlavních komponent JE (jakost zpočátku dána kvalitou projektové dokumentace a podporou výzkumně vývojových 
projektů koordinovaných ČSKAE)

Projektová dokumentace ÚP, PP

• je závazná pro všechny zúčastněné subjekty po celou dobu své platnosti

• jakákoliv změna v legislativě musí být promítnuta do ÚP, PP a následně může být uplatněna v „technické přípravě dodavatelů“ (ve výrobní či 
montážní konstrukčně – technologické dokumentaci)
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Opravárenství hlavních komponent JE - historie

• již v rámci programu osvojení technologie výroby reaktorových kompletů VVER 440 a 1000 vypracovány technologie oprav vad vzniklé 
v průběhu výroby TNR, zejména ve svarech a návarech

• opravy horkých trhlin v návarech nové TNR V1 poč. 80.let

• oprava podnávarových trhlin v provozované TNR V2, zjištěné provozní kontrolou (1985)

Tyto události na V1 iniciovaly intenzivní vývoj oprav a následovaly další vážné opravy:

• dělicí rovina TNR VVER 440

• závitová hnízda TNR VVER 440

• oprava TNR VVER 440 1. bloku JE (1988)

V závodě ŠKODA ZVJE Plzeň tak vznikl velmi specifikcý obor „jaderného opravárenství“ 
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Opravárenství hlavních komponent JE -
charakteristika

Náročná multi - disciplinární činnost

- vysoce kvalifikovaný inženýrsko - technický personál,
- silné zázemím a podpora z oblasti materiálově technologického výzkumu,
- zkušenosi a neustále rozvíjená znalostní báze (know-how)

Technická specifika

- zpravidla nemožnost provádění předehřevu a TZ po svaření, nutnost používání metod žíhacích housenek a austenitických Cr-Ni a
vysoko-Ni materiálů

- vazba na platnou legislativu a normativní bázi, technické podmínky a normy v ÚP/PP,
- dodržovat soulad s ÚP, PP a legislativou
- práce prováděné v radiačním prostředí
- Poznatky ze západních JE nejsou plně přenositelné do projektu VVER, nutný vlastní know-how a materiálově technologický výzkum

Z pohledu bezpečnosti jsou na kritických místech komponent JE:

- TNR, PG, KOMP, HCČ aj.
- Hrdla reaktoru a parogenerátoru, hrdla potrubí I.O. 
- Antikorozní návary vnitřní části TNR, HCP, aj.komponent (těsnících ploch), heterogenní svarové spoje
- Potrubí I.O.
- Potrubí II.O. důležitá pro chlazení I.O.
- Aj.
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Opravárenství hlavních komponent JE – cesta do 
současnosti

• 2008 - oprava trhliny svaru pera šachty TNR ETE

• 2012 - vývoj a opravy htg. svarového spoje DN 1100 PG VVER 440 EDU

• 2013 - vývoj opravy htg. svarového spoje TC odbočky HCP VVER 1000 ETE 

• 2015 - 2016 - vývoj opravy výměnou horní části primárního kolektoru HCP JE Dukovany s orbitálním svařovacím automatem Polysoude

• 2015 - vývoj lokální opravy vad svaru DN 1100 PG VVER 1000 JETE

• 2016 – vývoj nové technologie oprav TNR VVER 1000 (Inconel FM 52) s využitím robotických systémů, laserového skenu a navařování TIG. 
Dokončení projektu atestace přídavných materiálů řady Inconel 52/52M pro opravy TNR VVER 440 a 1000 

• 2018 – vývoj opravy výměny klapky na HCP EDU s využitím orbitálního automatu a procesu TIG 

• 2019 – vývoj opravy rozvodu napájecí vody PG EDU s využitím pulzního procesu MAG, atestace nových přídavných materiálů, následná
postupná oprava všech PG EDU

• 2019 – vývoj automatizovaného navařování  a svařování heterogenního svaru DN 400 rozvodu napájecí vody PG ETE, výroba 8 ks 
heterogenních hrdel, následná oprava 4 ks PG

• 2019 – vývoj atypického zaslepení trubkovnic PG EDU, realizace ručního svaření 

• 2020 – vývoj opravy nátrubku HCP ETE jeho výměnou s využitím automatu a metody žíhací housenky
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Opravárenství hlavních komponent JE – pravidla

Opravárenství je nedílná součást životního cyklu JE

• vedle běžné údržby a servisních prací potřeba větších zásahů spojených s degradačními mechanismy a stárnutím materiálu SKK

• úzce souvisí s legislativou, tech. předpisy a aplikovanými tech. normami daného projektu, tj. s požadavky ÚP (úvodní a technický projekt, 
basic design), PP (prováděcí projekt, detail design) 

Projekt VVER 440 a VVER 1000 

• vychází z ruského ÚP, rozpracovaný do čs. PP jako součást státního rozvoje jaderné energetiky

• tomu odpovídalo obrovské úsilí věnované výzkumu, přípravě, projektování, výrobě, spuštění ale i provozu a opravám 

• V 70. a 80. let vybudována široká vědecko-výzkumná, technická a výrobní základna schopná dodávat celé bloky dle úvodního ruského
projektu

• velký důraz byl kladen na tvorbu legislativy v oblasti výstavby i provozu JE, resp. vypracování závazné projektové dokumentace pro výrobu, 
kontroly a provoz hlavních komponent JE

Projektová dokumentace ÚP, PP

• je závazná pro všechny zúčastněné subjekty po celou dobu své platnosti, nutná průběžná aktualizace

• jakákoliv změna v legislativě musí být promítnuta do ÚP, PP dle potřeby a charakteru změn v legislativě a následně může být uplatněna v 
technické přípravě dodavatelů (ve výrobní či montážní konstrukčně – technologické dokumentaci)
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Opravárenství hlavních komponent JE –
normativní báze

Pro projekt EDU/ETE jsou stále jako součást ÚP a PP závazné tyto předpisy:

• Předpisy pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení JE, experimentálních a výzkumných jaderných reaktorů a souborů 
(Moskva 1973, ČSKAE: Bezpečnost JZ - Požadavky a návody č. 2/75)

• Normy pevnostních výpočtů částí reaktorů, PG, nádob a potrubí JE, zkušebních a výzkumných jaderných reaktorů a zařízení 
(Moskva 1973, ČSKAE: Bezpečnost JZ – Požadavky a návody č. 5/76)

• Předpisy pro kontrolu svarových spojů a návarů uzlů a konstrukcí JE, experimentálních a výzkumných jaderných reaktorů a souborů PK 
1514-72 (Moskva 1972, ČSKAE: Bezpečnost JZ - Požadavky a návody 6/76, Ae 3511/Dok z roku 1975)

• Základní předpisy pro svařování a navařování uzlů a konstrukcí JE, experimentálních a výzkumných jaderných reaktorů a souborů OP
1513-72 (Moskva 1972, ČSKAE: Bezpečnost JZ - Požadavky a návody 7/76, Ae 3510/Dok, 1975)

A další závazné předpisy, OPB 88 (Obecná ustanovení pro zajištění bezpečnosti jaderných elektráren), OTT 87 (Armatury pro zařízení a a
potrubí JE. Všeobecné technické podmínky). Všechny výše uvedené předpisy mají svá nová vydání: PNAEG a NP. Plošně do čs. Projektu 
zatím nepřevzaty……znalost všech těchto norem vedle znalosti stavu projektu je nutná pro bezpečné e technicky správné řešení oprav 
spolu s aktuálními poznatky z oblasti jaderného opravárenství ve světě

A pak tu máme velmi specifický český doporučovaný normativ řady NTD A.S.I. A národní legislativu……
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Opravárenství hlavních komponent JE – cesta umu
a znalostí 
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ÚP/PP beze změny, neprovedeny téměř žádné změny v oblasti technické normalizace, tj. platí
původní tech. předpisy, technické podmínky a technické normy z 80.let

Vypracována řada norem NTD A.S.I., která se snaží přebírat vybrané pasáže z PNAEG/NP.
Dokument doporučen SUJB jako alternativa k originálním předpisům PNAEG/NP. Nezavedeno
však do ÚP ani PP.

Pro výrobu některých náhradních dílů a komponent výrobci uplatňují předpisy z projektu současné
výstavby JE typu VVER ve světě označované jako PNAEG – např. výrobci armatur, výrobce
náhradních dílů k TNR.

Nově v NTD ASI 2016 jsou odkazy na PNAEG, není však zatím zavedeno do projektu a status NTD
ASI je „DOPORUČENÝ“ SÚJB jako vhodná alternativa

Pro oblast opravárenství je nezbytné mít zpracovány technické předpisy. Plošné použití norem
PNAEG není možné stejně tak nebylo možné plošně uplatňovat OP, PK, ale musely se přejímat
formou zpracování technických podmínek potřebné pasáže a požadavky z těchto tech. předpisů.

Závěr: 

Legislativně – normativní oblast pro řešení opravárenství svařováním je závislá na znalosti a know-
how tvůrců ÚP/ PP
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Opravárenství hlavních komponent JE obrazem
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Budoucnost opravárenství hlavních komponent JE

• Výhledově bude dramatický nárůst spotřeby, nové zdroje nejsou a hned tak 
nebudou, 

• Musíme být schopni prodlužovat životnost komponent stávajících zdrojů v 
rámci technických možností a zajištění bezpečnosti

• Rozvinuté jaderné opravárenství je naše životní nutnost

• Jsme soběstační díky naší historické cestě osvojení „mírové  jaderné energie“ a 
obdržené znalostní bázi, kterou dále rozvíjíme



Děkuji za pozornost
ŠKODA JS a.s.
Orlík 266/15
316 00 Plzeň

Tel.: +420 377 535 400
info@skoda-js.cz
www.skoda-js.cz


