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1.1.Úvod
Použití PM v jaderné energetice probíhá procesem výběru náhrad původních
přídavných materiálů.Přídavné materiály předepsané v původní technické dokumentaci
pro svařování potrubí a zařízení jaderných elektráren typu VVER 440 a 1000 MW jsou
mnohdy nedostupné a staré skladové zásoby již postupně dochází. Zároveň dochází ze
stejných důvodů i ke změnám pův. zákl.mat.potrubí a dalších částí jaderného zařízení.
1.2.Náhrady původních přídavných materiálů použivaných v jaderné energetice.
Pro zajištění údržby, oprav a rekonstrukcí jaderných elektráren byl proto na základě
potřeb provozovatele jaderných zařízení firmy ČEZ nastartován proces osvědčovacích
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a zkouškami prokázat, že náhrady- přídavné materiály mají stejné nebo lepší vlastnosti
než PM předepsané v původní projektové dokumentaci. Vlastnosti svarových kovů
náhradních a nových přídavných materiálů musí být prokázány i v součinnosti
s novými základními materiály potrubí a dalších částí jaderného zařízení.
1.3.Osvědčování – atestace náhrad původních přídavných materiálů použivaných
v jaderné energetice
Osvědčovací a atestační zkoušky se provádějí v novém legislativním rámci
vytvořeném vyhláškami č. 132/2008 a Sb., 309/2005 Sb. a prováděcím předpisem NTD
ASI Sekce I „Svařování zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER“, který byl
SÚJB doporučen k použití jako alternativní dokument k původním předpisům OP 1513
a PK 1514. Dokument NTD ASI Sekce I modernizuje původní předpisy s ohledem na
rozvoj vědy a techniky a s ohledem na zavádění nových ČSN EN a ČSN EN ISO
norem. Podle platné legislativy byly osvědčovací zkoušky provedeny ve spolupráci
firem OMNITECH spol. s r.o., Českým svářečským ústavem s.r.o. a TÜV NORD
Czech, s.r.o.Dle atestačního programu a plánu kontrol a zkoušek jsou prováděny
jednotlivé osvědčení-atestace PM za účasti zhotovitele zkoušek (ČSÚ Ostrava),AO
(TUV NORD),provozovatel JZ(ČEZ) a objednavatele(OMNITECH).
Jako výstup jsou vystaveny Schvalovací listy PM. AO viz vzor v příloze č.1
Osvědčování přídavných materiálů začalo v Českém svářečském ústavu s.r.o. v Ostravě
v roce 2006 a probíhá kontinuálně až do současnosti i v roce 2010.Zadavatel celého
projektu je společnost ČEZ a.s. a výstupem je schvalovací list PM vystaveného AO viz
vzor v příloze č.1.Cílem je dokonalé prověření materiálu a stanovení rozsah použití.
Tyto schválené PM je možno použití v primární časti jaderné elektrárny kromě zařízení
vystavené neutronovému toku.
Do současnosti byly již osvědčeny a pro použití v jaderné energetice doporučeny
následující přídavné materiály:

A)Výrobce firma AIR LIQUIDE WELDING- OERLIKON
Dráty TIG/WIG
-INERTROD 316 L Si (INERTFIL 19 12 3 nC ) (náhrada PM Sv 04 Ch 19 N11 M 3),
-INERTROD 318 Si (INERTFIL 19 12 3 Nb) (náhrada PM Sv 08Ch N10 M3)
-NIROD 625(NIFIL 625)(náhrada PM Sv 10 Ch 16 A 25 A M6)
-INERTROD 347 Si (náhrada PM Sv-08Ch19N10G2B)
-INERTROD 309 L (náhrada PM Sv-08Ch25N13)
-CARBOROD 1(SG2)(náhrada PM Sv-08 GS)
B)Výrobce firma VÚS Bratislava
Obalené elektrody
-EB121JE(náhrada PM UONI 13/45A)
-EB123JE(náhrada PM UONI 13/55)
V současné době probíhá osvědčování následujících přídavných materiálů:
Výrobce firma AIR LIQUIDE WELDING- OERLIKON
Drát TIG/WIG
-NIROD Ni1(NITIG 99)(použití pro svařování Ni těsnění rektoru ∅ 5-6 mm)
Elektroda
-TENACITO 65 R (náhrada PM PT 30)
1.4.Ověřování náhrad původních přídavných materiálů použivaných v jaderné
energetice
Po procesu osvědčení-atestace PM je možno přistoput k realizaci nákupu-dodávky PM
Dle potřeby zákazníka.V obchodním případu-objednávky objednavatel stanoví
podmínky dodávky.Zejména je specifikováno o jaky typ PM jde,jaký rozměr,množství
má být dodáváno a dle jaké vyhlášky se bude postupovat.
V tomto případě dochází k ověřování jednotlivé tavby PM zda vyhovuje požadovaným
hodnotám stanovených ve schvalovacích listech.Zkoušky probíhájí dle předem
odsohlasého(zhotovitelem zkoušek,objednavatelem PM,dodavatelem PM a AO)
programu ověřovacích zkoušek a PKZ.Jako vstupní dokumentace pro zahájení zkoušek
PM dodá dodavatel PM atest dle EN 10204-3.1.
Po provedení zkoušek a následného vyhodnocení je výstupem inspekční zpráva,která
obsahu již zmíněný program ověřovacích zkoušek,PKZ,jednotlivé zkušební prokoly
včetně atestu výrobce EN 10204-3.1´a shruté výsledky zkoušek.Na základě této zprávy
a zplnomocnění výrobce PM vystaví AO atest dle EN 10204-3.2 viz příloha č.2,který je
nedílnou součastí dodávky.
1.5.Žávěr
Tento nastavený proces osvědčování-atestace a následného ověřování jednotlivých typů
PM zaručuje kontrolu jednotlivých dodávek nových PM pro použití v jaderné
energetice.
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