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1. EPR TECHNOLOGIE

PROVĚŘENÁ A EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE

 Evoluční design založený na nejpokročilejších
francouzských a německých technologiích,
N4 & Konvoi
 Velký výkon: 4,590 MWth, 1,650 MWe

 Vysoká účinnost: až 37%
 Cílový koeficient využití výkonu: 92%
(metodologie EUR)

 Nižší provozní náklady: -20%
 Nižší náklady na palivo: -15% spotřeby U
 Doba provozu: 60 let

Osvědčený design, založený na nejvýkonnějších
reaktorech provozovaných v Evropě.
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1. EPR BEZPEČNOSTNÍ PRINCIPY

Reactor safety approach (Přístup k jaderné bezpečnosti?)
Koncepce bezpečnostních systémů je založena na redundanci,
diverzitě a vzájemném doplňování se.
Diverzita
(proti poruše
z běžných příčin)
Diverzifikované nouzové
dieselové generátory

Redundance
Doplňování se

spray nozzles

x

x

passive
flooding device

x

CHRS
(2x)

spreading
compartment

melt flooding via cooling device
and lateral gap

in-containment refueling
water storage tank

x

water level in case of water
injection into spreading compartment

FL flow limiter

(mezi aktivními a
pasivními systémy)

(proti poruše
jedné komponenty)

2

3

4

1
4 šachtové systémy ve
4 ochranných budovách

Lapač taveniny &
Sprchový systém kontejmentu

EPR reaktor je navržen tak, aby odolal mimořádným událostem
a předešel poškození okolí
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1. EPR BEZPEČNOSTNÍ PRINCIPY

Navrženy tak, aby splňovaly nejpřísnější jaderné a průmyslové bezpečnostní předpisy

Schopnost odolat extrémním vnějším událostem
 Dvojitá stěna, tlustá až 1,8 m

 Odolnost proti nárazu velkého komerčního
letadla: Z vnějšku vyztužený betonový
kontejment chránící důležité vestavby

Plášť odolný
nárazu letadla

 Velká odolnost proti zemětřesení

Společná základová
deska jaderného
ostrovu

 Dveře schopné odolat výbuchům a
záplavám
Dveře budovy
s dieselovými agregáty
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1. EPR BEZPEČNOSTNÍ PRINCIPY

Navrženy tak, aby splňovaly nejpřísnější jaderné a průmyslové bezpečnostní předpisy

Robustnost chladících systémů
SNNP1 nádrž
(4x400 m3)

 Nezávislé chladící šachty
+ fyzické oddělení

Požární nádrž
(2600 m3)

 6 chráněných, redundantních a
diverzifikovaných nouzových
diesel generátorů
 Chráněné velké zásoby vody

KZNVZ2 (1800 m3)
1: SNNP Systém Nouzového Napájení Vodou
2: KZNVZ Kontejmentová Zásobní Nádrž Vody pro Znovudoplnění

Žádný dopad na místní obyvatelstvo v případě
vážné havárie
 Lapač taveniny pro sběr a chlazení
coria
 Pasivní vodíkové rekombinátory pro
zabránění výbuchu H2

Reaktorová

KZNVZ

šachta

Obětní

Místo pro rozlití

beton
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2. LICENCOVÁNÍ
Design byl už posouzen a zlicencován různými nezávislými úřady
a bezpečnostními orgány, celosvětově
国家核安全局
NNSA

Konstrukční licence garantována ve 4 zemích
Designová licence v pokročilém stádiu v USA
V souladu s bezpečnostními cíli Western European
Nuclear Regulators‘ Association (WENRA)

Hladký průběh licencovací fáze podpořen zkušeným týmem,
který je zapojen v mnoha licenčních kontextech
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3 LOKALIZACE
Zřetelné oblasti a úrovně nabízející možnosti pro širokou škálu
dodávek a pracovních pozic
Jaderný ostrov
40%

Konvenční ostrov
20%

Stavební práce
30%

Bilance elektrárny
10%

V široké škále příležitostí v oblastech inženýringu,
dodávek, výstavby, provozu a údržby.
NERS 2016 list. 2016 | 8

3 LOKALIZACE
Proces série kroků vedoucí k robustní kvalifikaci dodavatelů
Steps
1. Zajištění dodavatelů

Časový horizont ~ 2 roky

NPCIL nebo Francouzský tým

1. Zajištění dodavatelů
– Vytvoření seznamu hlavních dodavatelů
– Iniciace prvních setkání
– Zaslání Poptávky Zájmu (PZ)

No - Go
Go

2. Předběžný výběr
NPCIL nebo francouzský tým

No - Go

Go

3. Předběžná kvalifikace
Podpora francouzského
týmu

No - Go
Go

4. Kvalifikace

Podpora francouzského
týmu

2. Předběžný Výběr
– Předvýběr dodavatelů na základě analýzy zpětné vazby na PZ
– Návštěva dodavatelů za účelem jejich předběžného
zhodnocení (management kvality, konstrukční a výrobní
kapacity, atd.)
3. Předběžná kvalifikace
– Definování akčního plánu a jeho dodržování
– Provedení kvalifikačního testu produktu nebo procesu v
případě nutnosti
– Zaslání žádosti o cenovou nabídku pro detailní technické
posouzení

4. Kvalifikace
– Schválení dodavatele při uspokojivé kvalifikaci před tím, než je
Schválený list dodavatelů
podepsána smlouva (schválený seznam dodavatelů)
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4. FINANCOVÁNÍ
Klíčové požadavky na solventnost projektu jaderné elektrárny
KLÍČOVÉ NEFINANČNÍ POŽADAVKY
JADERNÁ BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM!
Silná podpora státu
zajistit perspektivu dlouhodobého
politického závazku na vládní i místní
úrovni

Podpora klíčovými zainteresovanými
subjekty včetně odborů a akceptace
veřejností, pevné začlenění
environmentálních a sociálních dopadů

KLÍČOVÉ FINANČNÍ POŽADAVKY

KLÍČOVÉ OBCHODNÍ POŽADAVKY

Finanční možnosti a reputace podílníků

Ověřená / schválená technologie

Silný a stabilní právně-regulační rámec
Dlouhodobá perspektiva a jistota zisku v
průběhu provozu

Řízení jaderného projektu & provozní
zkušenost vlastníka / provozovatele
Zkušení hlavní dodavatelé s vlastními
výrobními kapacitami

NERS 2016 list. 2016 | 10

4. FINANCOVÁNÍ
Zdroje a možný mix financování nákladů
Náklady zahrnují inženýrské a stavební náklady, náklady vlastníka, úroky z půjček,
dlouhodobé závazky (decommissioning, management odpadů a vyhořelého paliva)
Přípravná fáze

Stavební fáze

Provozní fáze

Zahájení
komerčního
provozu

Rozhodnutí První lití
o výstavbě betonu

Fáze likvidace

Konec splácení úvěru

Kapitál podílníků
Komerční banky
Multilaterální banky, rozvojové banky
Exportní úvěrové společnosti
Penzijní/
Infrastrukturní /
Vládní fondy
Vlastník-Operátor
Státem vázané finanční instituce
Čistě finanční investor

Možnosti
refinancování

Tvorba „jaderného“ fondu z provizí

Spotřebování
“jaderného“ fondu
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Děkuji za
pozornost
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