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98 dodaných jaderných reakrtorů  

Podpora pro dokončení stavby: 

Engineering, dodavatelský řetězec, 

zvýšení bezpečnosti 

 

Cesta společnosti AREVA: 
103 reaktorů po celém světě 

4 probíhající stavební projekty EPRTM 

Příští projekt EPRTM  

Angra 3 (Brazil)  

Olkiluoto 3  
(Finsko)  

Flamanville 3  
(Francie)  

Taishan 1 
(Čína)  

Taishan 2 
(Čína)  

Hinkley Point (U.K.) 
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Referenční rok: 2013 

334 reactors  

for O&M and BE 

Services  

Europe, CIS a Afrika 
188 reaktorů v provozu 

132 reaktorů využívá služby AREVA  

Podpora provozu, BE 
 

Přední část pal. cyklu  

 132 

 115 ÁZIE 
124 reaktorů v provozu 

99 reaktorů využívá služby AREVA  

Podpora provozu, BE 
 

Přední část pal. cyklu  

 93 

 99 

Severní & Jižní Amerika 
125 reaktorů v provozu 

115 reaktorů využívá služby AREVA  

Podpora provozu, BE 
 

Přední část pal. cyklu  

 109 

 106 

    V roce 2013 poskytla AREVA služby pro 346 reaktorů po celém světě:  
     334 pro podporumprovozu a údržbu, 320 pro přední část pal. cyklu  

346 jaderných reaktorů využívá služby  AREVA 
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Zkušenosti AREVA s různými jadernými projekty 

Souhrnné zkušenosti z velkého portfólia projektů 
 Projekty JE: Nově stavěné elektrárny, modernizace JE… 

 Závody jaderného paliva (konverze a obohacování) 

 Závody na přepracování jako La Hague, navrhnuty a vybudovány AREVA                                                          

(víc než 75%   recyklovaného paliva na světě bylo recyklováno společností AREVA). 

Georges Besse II Comhurex II La Hague 

Synergický efekt:  
Všechny projekty využívají sdílené technické zkušenosti i zkušenosti z řízení projektů 
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Hlavní technické údaje 

Tepelný výkon 

Čistý výkon 

Tepelná účinnost 

Projektovaná dostupnost 

Počet smyček primárního okruhu 

Tlak páry (sekundár) 

Délka provozního cyklu 

Kolektívní dávka 

Projektovaná délka provozu 

Odstávka na výměnu paliva 

4 590 MWt 

1 650 MWe 

37%  

92% 

4 

77 bar 

až 24 měsíců 

<0.5 manSievert/rok 

60 let 

11 dnů 

3 150 MWt 

1 150 MWe 

37%  

92% 

3 

72 bar 

až 24 měsíců 

<0.5 manSievert/rok 

60 let 

11dnů 

V současné době nejvyspělejší technologie k zajišténí bezpečné a konkurence 
schopné výroby elektřiny  

 
Portfolio GEN III+ reaktorů  

založené na osvědčených projektech 
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• Nový závod Georges Besse II začal provoz na konci r. 2010 a dosáhl 1MSWU instalovaného výkonu 
na konci r. 2011 (MSWU = kilotuna separační prace) 

• Modulární výkon / přizpůsobitelný trhu. Nejlepší světová technologie s centrifugou (ETC).                  
Zařízení nepoškozuje životní prostředí 

• Doposud dodáno 200 MSWU 

• Víc než 40 let  výrobních zkušeností a víc než 400 000 t dodaného uranu 

• Comurhex II: Jediný v současnosti stavěný závod na přepracování uranu 

 

 

• S více než  300 000 t doposud dodaného uranu je AREVA  spolehlivým těžebním partnerem  

• Diverzifikované těžební platformy (geografické, technologické, různé úrovně) 

• Speciální zaměření na udržitelný rozvoj 

Mining Exploration & Operations 

Zpracovatelské služby 

 Služby obohacování 

Těžební průzkum a činnosti 

Návrh a výroba paliva 

• 135 reaktorů na světě používalo v r. 2010 palivové produkty AREVA   

• Doposud dodáno přes  200 000 palivových článků 

• Mohutnost, spolehlivost a neustálé zlepšování přispívá k rozšiřování zkušeností  AREVA 

• Víc než 35 let zkušeností s reaktory BWR and PWR  

Jedinečná nabídka AREVA umožňuje dlouhodobé 
zabezpečení dodávek jaderného paliva 
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Zpracování použitého paliva a minimalizace odpadu 

• Bezpečná redukce použitého paliva a bezpečná úprava finálních odpadů 
• Přes 26 500 t použitého paliva ze 100 raktorů transportováno a zpracováno 

• Přes 25 000 univerzalních kanistrů pro standardní uložení finálního odpadu 

Recyklování pro lepší využití zdrojů 

• Výtěžek až 25% doplnkové energie/TWh z použitého paliva: Recyklované palivo, MOX a ERU 
s provozem srovnatelným  s palivem  UOx  

• Přes 6 500 MOX článků ve více než 40 LWR reaktorech během 40 let  

• Přes 7 500 ERU článků v ca 40 LWR reaktorech během 30 let 

 
 Bezpečnost při transportu a skladování jaderných materialů  

• Přes 7 000 transportů každý rok, včetně 500 s vyhořelým palivem 
• Přes 150 transportů čerstvého paliva MOX  každý rok 

• Objednáno víc než 1000 skladovacích a/nebo transportních kontejnerů, z toho 50 % na trh USA 

Řešení pro likvidaci JZ, sanace a zpracování odpadů  

• Manažment a řízení projektů likvidace jaderných zařízení (JZ) a sanací 
• Návrhy, výstavba a provoz zařízení pro třídení a zpracování kapalných i pevných odpadů 

  (např. Fukushima) 

 
 

Bezpečná optimalizace zadní části palivového cyklu  
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AREVA Safety Alliance:  

Strategie strukturovaná dle tří základních požadavků: 

Portfolio víc než 30 bezpečnostních řešení: 

Celosvětová podpora provozovatelů JE s cílem 
 dosáhnout nejvyšší úrovně bezpečnosti 

Odolnost vůči největším rizikům 
 

Robustní chladící schopnosti 
 

Prevence poškození životního prostředí 

Bezpečnostní analýzy: Přehodnocení 

bezpečnostních rezerv, seismická analýza 

hodnotící chování JE 
 

Zvýšení bezpečnosti:  DG pro havarijní situace a 

úplný výpadek napájení (EDG, SBO),  

Filtrovaný systém ventilace kontejnmentu (FCVS) 
 

Bezpečnostní předpisy: Předpisy pro řízení 

těžkých havárií, školení a simulace  

 Přes 150 projektů „Bezpečnostního 

svazu“ AREVA nastartováno                   

v 19 zemích pro 53 zákazníků                         

po celém světě 
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Podpora podniků po celém světě v budování a zavádění jejich strategií  

v celém procesu dlouhodobého provozu (LTO) JE 

Proveditelnost Stanovení  

rozsahu 
Sledování 

Analýza a 

management 

stárnutí  

AMR*&TLAA** 

Implementace 

Plán postupu 

Sběr programů 

elektrárny 

Ankety 

Investiční studie 

Zkušenost             

v implementaci 

 metod MAAE 

Bezpečnostní  

analýza 

Nástroj COMSY  

Expertíza   

degradace 

Zkušenost                         

v zavádení metod 

MAAE 

Zkušenost                       

v oblasti AMR 

týkající se všech 

velkých komponent 

Existující modely 

pro TLAA 

Optimalizace 

programu řízení 

stárnutí 

Nástroje pro 

sledování a servis 

ISI 

 

Oprava a výměna 

Iniciativa AREVA                                            
pro dlouhodobý provoz JE 

*Ageing management review;    **Time Limited Ageing Analyses 
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Dlouhodobý provoz (LTO):  

Přístup podle metodiky MAAE v pěti fázích: 

Produkty, služby a řešení AREVA                           

pro dlouhodobý provoz 

Podpora podniků po celém světě                               
v oblasti dlouhodobého provozu JE 

Studie proveditelnosti / předpoklady 
 

Definice rozsahu 
 

Prověrka SSC: vyhodnocení a manažment SSC 

z hlediska degradace stárnutím 

Validace bezpečnostních analýz pomocí analýz 

předpokladu omezeného času (TLAA) 

Implementace závazků pro LTO* 

Integrované vyhodnocení elektrárny: Služby 

týkající se hlavních fází procesu LTO 
 

Řízení stárnutí podle komponentů:  

Integrovaný přístup podle hlavních komponentů 

JE zaměřený na revizi řízení stárnutí a realizaci 
 

Podpůrné produkty a řešení: Nástroje, produkty  

a služby dostupné pro optimalizaci celkových 

nákladů  a realizaci bezpečných projektů LTO   

*LTO= long term operation, dlouhodobý provoz 
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Jedinečná hloubková revize licencování a projektu 

Reaktor EPR schválený / licencováný               
v 5 státech na třech kontinentech 

 Stavební povolení udělené ve Francii, Finsku 
a Číne 

 V UK vydán protokol o Závěrečné akceptaci 
projektu 

 v USA právě probíhá certifikace projektu 

 

*Western European Nuclear Regulators‘ Association (WENRA) 

Projekt EPR je “Fukushima-resistentní“ 

 Je v úplném souladu s deklarací WENRA* o 
bezpečnostních cílech nových energetických 
reaktorů  

 Pouze reaktor Gen3, který prošel Post-
Fukushimské  evropské zátěžové testy, 
ukázal vnitřní robustnost projektu EPR 

… 2012 

ONR/ 

国家核安全局 
NNSA 

2009 2005 2007  Zemětřesení 

a záplavy jsou již 

zahrnuty v projektu  

EPR, aby byly 

bezpečnostní funkce 

zajištěny s vysokou 

mírou jistoty  

Zátěžové testy                                   

- Závěrečná zpráva ,                                     

Finský dozor STUK 

 “   Pokročilý 

projekt reaktoru EPR 

již má konstrukci 

odolnou proti těžkým 

haváriím  

 

Bezpečnostní zpráva 

francouzského jaderného 

dozoru  (ASN) 

 “ 

Snižuje se riziko při licencování 
nových staveb 

http://www.nrc.gov/index.html
http://annual-report.asn.fr/index.html
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Systematický proces… 

 Více než 2000 případů zpětné vazby v databázi 
pocházející z aktuálních projektů ve výstavbě i  z 
práce AREVA na provozovaných elektrárnách  

… dobře dobře zavedený ve firmě 

 V průměru 1 případ zpětné vazby za den 

Tento způsob předávání zkušeností umožnil společnosti 
AREVA zlepšit všechny aspekty řízení projektů 

 Projektové řízení a organizace 

 Optimalizace projektu (designu) 

 Doavatelský řetězec - nákup 

 Výstavba 

Zkušenosti ze zpětné 

vazby podle charakteru 

Záznam 

Komunikace 

Zlepšení 

Analýza 

Proces učení ze získaných zkušeností 

Nákup 

Výstavba 

Optimalizace projektu 

21% 

Ostatní 

18% 

44% 

Manažment projektu 

11% 

6% 

Od základního projektu ke spouštění                                   
- proces využití zkušeností a poučení AREVA  … 

Rozšíření zkušeností AREVA v průběhu vývoje 
a realizace projektu 
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Inženýring 

Výstavba 
  Stavební harmonogram 

  (od prvního betonu po kopuli kontejnmentu) 

  Počet inženýrských hodin potřebných na    

  skompletování jaderného systému dodávky  

  páry (Nuclear Steam Supply System) 

- 60% 

- 50% 

Organizace 

  50% ředitelů a vedoucích týmů projektu, 

  50% technického personálu a 90% nákupců v projektu    

  JE Taishan pracovalo již na projektech OL3 a/nebo FA3 

Nákup   Hlavní doba pro výrobu těžkých komponentů - 40% 

Jedinečné poučení v období mezi JE OL3 a Taishan 

Demonstrace 

sériového efektu 

… který již ukázal hmatatelné výsledky                            
v každém kroku realizace projektu 
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Ilustrace – partnerství AREVA s Čínou                           
pro rozvoj jejího jaderného průmyslu 

WECAN : 

Engineering a 

nákup 

Těžba 

Chémie 

Vytvoření 

základny 

Příprava 

staveniska 

Recyklace 

Nové 

stavby 

Obohacování 

Výroba paliva 

Odlévání: 

zirkónové 

trubky 

MJV : 

Těžké 

komponenty 

ADJV : 

Hlavní 

cirkulační 

čerpadla 

I&C 

Výroba 

paliva 

Dlouhodobá dohoda o 

dodávkách pro Taishan: 

uran, konverze a 

obohacování až do r. 2026 Daya Bay – 1994 

Qinshan II fáze  1 – 2002 ; 2004 

Ling Ao I – 2003 

Ling Ao II – 2010 ; 2011 

Quinshan II fáze 2 – 2011 ; 2012 

Hongyanhe – 2012 ; 2013 

Následující reaktory Gen II  * - 2013 

Taishan 1&2 – 2013 ; 2014 

AREVA - hlavni kontrakt na 

primární okruh 

AREVA technoĺogie 

Datum spuštění 
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Video: Budování komplexních jaderných 
schopností ve Francii 

  Zkušenosti 

  Dovednosti 

   Inovace 

   Informování veřejnosti 

 

 



Děkuji za pozornost! 


