S U S E N
Udržitelná energetika
Projekt SUSEN představuje

ŘEŠITEL PROJEKTU
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
člen skupiny ÚJV

• 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

PARTNER PROJEKTU
Západočeská univerzita v Plzni (FST, FEL a FAV)
HLAVNÍ OBLASTI PROJEKTU SUSEN
• technologie jaderných energetických zařízení
čtvrté generace (Gen IV)
• technologie jaderné fúze
• bezpečnost provozu jaderných elektráren
druhé a třetí generace (Gen II a III)
• jaderný palivový cyklus a životní prostředí
KLÍČOVÁ DATA
Začátek projektu:
Ukončení výstavby:
Maximální výše dotace:
• z rozpočtu EU:
• ze státního rozpočtu ČR:

01 / 2012
09 / 2015
2 451 mil. Kč
2 083 mil. Kč
368 mil. Kč

Cíl projektu SUSEN
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, a to prostřednictvím prodloužení
jejich životnosti o 20–40 let. Cílem projektu je rovněž výzkum a vývoj
nových technologií s vysokou účinností v oblasti klasické energetiky.
Konkrétní aplikace budou realizovány bezprostředně po dokončení
instalace potřebných technologií.

LOKALITY
Dvě výzkumná střediska / lokality v ČR
• Řež
• Plzeň
KONTAKT
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Husinec-Řež, čp. 130
250 68 Řež

Prostřednictvím generovaných výsledků výzkumu a vývoje přispěje
projekt SUSEN k plynulému přechodu na jaderné reaktory nových
generací, tzn. GIII+ a GIV. S nasazením těchto tzv. pokročilých
jaderných reaktorů v rámci ostrého provozu se počítá po roce 2030.
V rámci dlouhodobého horizontu je předmětem projektu také výzkum
a vývoj špičkových technologií a materiálů v oblasti termojaderné fúze.

E-mail: rir@cvrez.cz

Projekt je postaven na čtyřech výzkumných programech
Program č. 1:

Technologické
experimentální okruhy

Program č. 3:

Program č. 2:

TEO

Cílem tohoto výzkumného programu je vybudovat velká experimentální
zařízení umožňující výzkum a vývoj v oblasti IV. generace jaderných reaktorů
a fúzního reaktoru. Experimetální data získaná na těchto zařízeních rozšíří
stávající znalosti o vlastnostech materiálů a jejich chování ve speciﬁckých
podmínkách a budou využita při vývoji daného typu reaktoru. V těchto reaktorech
je přenos tepla zprostředkován médii, o jejichž chování neexistuje dostatek
informací, a to především v oblasti jejich působení na konstrukční materiály,
termodynamických a termohydraulických vlastností, nejsou známy výrobní
technologie, neexistují potřebné komponenty atd.
Experimentální data získaná v těchto zařízeních rozšiřují stávající znalosti
o chování materiálů a komponent při parametrech prostředí, budou využita
pro zdokonalení výpočetních kódů, databází vlastností látek apod. a jsou
potřebná pro vývoj daného reaktoru. V rámci tohoto programu budou
studována tato média:
• superkritická voda; médium pro primární okruh superkritického
lehkovodního reaktoru (SCWR);
• helium; médium primárního okruhu (velmi) vysokoteplotního reaktoru
(V/HTR);
• helium; médium pro chlazení první stěny fúzního reaktoru;
• superkritický oxid uhličitý – potenciální médium sekundárního okruhu
pro přenos tepla z primárního okruhu reaktoru GIV;
• eutektická slitina olovo-lithium (Pb-Li) – médium pro kontinuální tvorbu
fúzního paliva – tritia 3H.
Cíle Programu TEO
Cíl 1: Vybudování experimentální smyčky pro kvaliﬁkaci paliva a pokrytí
pro použití v superkritickém vodním reaktoru. Zajištění licencování
této smyčky.
Cíl 2: Ověření funkce havarijních systémů smyčky. Ověření chování
palivového proutku včetně pokrytí během stacionárního provozu
a při přechodových a havarijních stavech.
Cíl 3: Vybudování experimentálních okruhů s vysokoteplotním heliem
o možnosti zkoušek materiálů pro vnitroreaktorové komponenty
při současném působení helia o vysoké teplotě až 1000 °C,
radiace a mechanického namáhání.
Cíl 4: Ověření charakteristiky oběhového kompresoru v modelovém měřítku
na zprovozněné vysokoteplotní heliové smyčce. Ověření funkce
systému čištění a analytiky plynného helia, včetně kinetiky čištění
od stopových množství korozívních nečistot.
Cíl 5: Vybudování experimentálního zařízení pro výrobu vodíku vysokoteplotní
elektrolýzou vody s využitím vysokoteplotního helia a rekuperací
tepla.
Cíl 6: Ověření funkce celého konverzního cyklu s SCO2; zjistit korelace
pro přestup tepla v superkritické oblasti CO2 v různých konﬁguracích
cyklu (tlaky, rychlosti proudění apod.).
Cíl 7: Výstavba infrastruktury pro ověření a vývoj postupů dálkové manipulace
při montáži a zejména opravách a údržbě systému s tekutým kovem
Pb-Li a vývoj manipulačních nástrojů do horkých komor v zařízení
ITER.
Cíl 8: Vybudování experimentálního zařízení pro cyklické namáhání
vzorků primární stěny (Primary First Wall) vysokým tepelným tokem
a vysokoenergetickými neutrony.
Cíl 9: Výzkum interakcí 14 MeV neutronů s materiály pro fúzní aplikace.

Strukturální a systémová
diagnostika

SSD

Tento výzkumný program je tematicky zaměřen na strukturální
a systémovou diagnostiku jaderných elektráren. Jde především
o prodlužování životnosti JE současné generace GII o dvacet až čtyřicet
let a s tím související výzkumné aktivity. Středně až dlouhodobé cíle
se týkají strukturální a systémové diagnostiky JE GIII a GIV, u nichž
budou již kladeny mimořádně vysoké požadavky na funkce a spolehlivost
diagnostických systémů.
Cíle Programu SSD
Cíl 1: Získání komplexního popisu degradace strukturních a mechanických
vlastností konstrukčních materiálů komponent jaderných reaktorů
po dlouhodobé provozní expozici, který bude sloužit k hodnocení
životnosti, spolehlivosti a bezpečnosti jaderných reaktorů.
Cíl 2: Návrh, optimalizace a osvojení výroby zkušebních těles pro výzkum
vlastností materiálu a svědečný program (zkoušky tahem, vrubové
houževnatosti rázem, lomové houževnatosti, rychlosti růstu trhliny
při cyklickém zatěžování a za zvýšených teplot, malocyklové únavy
a creepu z bloků neozářeného a vysoce ozářeného materiálu)
zahrnující období prodlužování životnosti.
Cíl 3: Vývoj a optimalizace zkoušek ke stanovení rychlosti šíření trhliny
při cyklickém zatěžování v oblasti teplot od pokojové do 800 °C,
vývoj a osvojení zkoušek malocyklové únavy za zvýšených teplot
(do 800 °C) při interakci s creepem.
Cíl 4: Vývoj nových postupů nedestruktivního zkoušení (NDE) feritických,
austenitických a heterogenních svarových spojů a komponent
komplexní konfigurace a jejich certifikace (NDE kvalifikace)
s využitím zkušebních těles s umělými necelistvostmi a realistickými
simulacemi provozních trhlin a matematického modelování procesu
měření a odezvy indikací necelistvostí.
Cíl 5: Vývoj nového univerzálního hardware a software systému řízení
manipulátorů pro zkoušení svarů kritických uzlů primárního
a sekundárního okruhu JE s ověřením vyvinuté technologie
na prototypu manipulátoru.
Cíl 6: Vytvoření laboratoře pro simulaci těžkých havárií JE nové generace.
Cíl 7: Vývoj nových postupů ověření tepelné a radiační odolnosti a chování
v extrémních podmínkách těžkých havárií.
Cíl 8: Zvýšení kapacit pro dosažení vysokých dávkových příkonů simulující
radiační podmínky při těžké havárii.

Jaderný palivový
cyklus

Program č. 4:

JPC

Cílem programu je rozšíření a vybudování výzkumné infrastruktury
pro podporu zadního konce jaderného palivového cyklu, tj. zaměřenou
zejména na vývoj technologií pro zpracování a úpravu radioaktivních
odpadů (RAO), studium podmínek v hlubinném úložišti a jejich vlivu
na konstrukční materiály obalových souborů, v nichž budou ukládány
vysoceaktivní RAO a vyhořelé jaderné palivo, včetně studia pohybů
radionuklidů skrze horninové formace, v níž se vybudování hlubinného
úložiště plánuje. Další oblastí zájmu tohoto programu bude vývoj unikátní
technologie pro separaci štěpných a aktivačních produktů z vyhořelého
jaderného paliva, kterou je možné aplikovat k uzavření palivového cyklu
reaktorů GEN III+ a GEN IV využívajících moderní oxidická paliva s inertními
matricemi, paliva nitridická, karbidická a kapalná, u kterých nelze v plné
míře aplikovat známé hydrometalurgické procesy realizované v průmyslovém
měřítku (proces PUREX a jeho modifikace). Nedílnou součástí tohoto
výzkumného programu bude chemicko-analytická laboratoř, která se zaměří
na studium vlivu zadního konce palivového cyklu na životní prostředí.
Cíle Programu JPC
Cíl 1: Vývoj nových technologií palivového cyklu jaderných reaktorů nových
generací založených na ﬂuoridových technologiích.
Cíl 2: Vybudování technické základny pro mezinárodní spolupráci v oblasti
výzkumu a vývoje technologie rozpustných solí a separačních
technologií.
Cíl 3: Vývoj pokročilých technologií a technologických postupů pro
zneškodňování RAO a minimalizaci jejich objemu.
Cíl 4: Výzkum a vývoj nových materiálů a principů pro efektivnější
a bezpečnější ukládání RAO.
Cíl 5: Vytvoření vědecko-technické základny pro podporu výstavby
hlubinného úložiště v ČR.
Cíl 6: Vývoj nových metod detekce velmi nízkých aktivit dlouhodobých
radionuklidů ve velmi malých objemech vzorků.
Cíl 7: Vývoj nových metod detekce velmi nízkých koncentrací toxických
látek.

Materiálový
výzkum

MAT

Program je orientován na vybudování unikátního pracoviště pro podporu
výzkumu struktury a substruktury materiálů s ohledem na jejich degradační
změny během exploatace v náročných podmínkách daných zejména
vysokou teplotou, statickým i cyklickým namáháním a korozně-agresivním
prostředím. Činnost pracoviště bude navázána zejména na Programy TEO
a SSD v oblasti neaktivních zkoušek materiálů pro vysoké teploty v aplikacích
pro GIV a fúzi. Očekává se, že výsledky budou přímo aplikovatelné také
ve stávajícím energetickém průmyslu.
Cíle Programu MAT
Cíl 1: Podpora vývoje feritických a martenzitických ocelí s potenciálem
aplikace v prostředí s teplotami do 650 °C (materiály pro komponenty
parní turbíny s ultrasuperkritickými parametry páry a pro neaktivní
okruhy jaderných reaktorů GIV).
Cíl 2: Podpora vývoje materiálů na bázi austenitických ocelí a vysoce
legovaných austenitických slitin pro výrobu komponent JE odolných
v agresivních prostředích za vysokých teplot a tlaků.
Cíl 3: Dokumentace vlivu degradačních mechanismů na vlastnosti
konstrukčních materiálů uvažovaných pro komponenty vyšších
generací jaderných reaktorů (GIII+, GIV) v aktivní i neaktivní části.
Cíl 4: Vývoj nových technologií tavného svařování pokročilých materiálů
pro klasickou a jadernou energetiku.

Informace o projektu SUSEN na webu

www.susen2020.cz
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