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Abstrakt 

Prezentovaný článek je příspěvkem k celosvětové diskusi týkající se bezpečnosti jaderných 
elektráren, která zesílila po katastrofě v JE Fukushima Daiichi. Byla provedena parametrická studie 
pro různé materiály, tloušťky stěny kontejnmentu a různé rychlosti letadla před nárazem. Cílem práce 
bylo stanovení rozsahu poškození různých variant konstrukce kontejnmentu. Pro účely vyhodnocení 
poškození konstrukce byla sledována maximální trvalá deformace a rozsah plastického přetvoření 
kontejnmentu. Dalším cílem práce bylo ověření možnosti použití explicitní metody pro analýzu 
rychlých dynamických jevů v programu RFEM. 
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Abstract 

The presented article is a contribution to the discussion concerning nuclear safety which has 
intensified after the Fukushima Daiichi nuclear disaster. A parametric study concerning various 
materials, containment wall thicknesses and different aircraft speeds before impact was performed. 
Containment damage was evaluated by means of the value of permanent deformation and plastic 
strain extent. The purpose of this study was also to foster experiential suggestions for improving the 
explicit method in the RFEM program in order to release it for RFEM users. 
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 1 ÚVOD 
Po havárii v jaderné elektrárně Fukushima Daiichi způsobené zemětřesením a následnou vlnou 

tsunami celosvětově došlo ke zvýšení zájmu o problematiku bezpečnosti jaderných elektráren. 
Příkladem může být příspěvek J. Králika [1]. Předložený článek může být příspěvkem k tomuto 
celosvětově diskutovanému tématu. V článku jsou prezentovány výsledky parametrické studie 
zaměřené na míru poškození kontejnmentu jaderné elektrárny v důsledku nárazu letadla do této 
konstrukce. Provedená studie měla zároveň prokázat možnost využití softwaru RFEM pro analýzu 
rychlých dynamických jevů. 
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 2 VÝPOČETNÍ MODEL LETADLA A KONTEJNMENTU 
Tvar modelu konstrukce kontejnmentu byl odvozen od kontejnmentu JE Bushehr v Íránu. 

Rozměry byly zvoleny na základě dat nalezených v odborné literatuře [2] a [3]. Model dopadajícího 
letadla byl inspirován Boeingem 737-900, což je největší model nejrozšířenějšího dopravního letadla 
na světě. Výpočetní model letadla je tvořen skořepinovými prvky se šesti stupni volnosti. Vzhledem 
k tomu, že předmětem studie nebyla analýza vlastního letadla, ale kontejnmentu, nebyla konstrukce 
letadla, ani jeho vnitřní zařízení modelováno podrobně. Pro výpočet poškození kontejnmentu bylo 
podstatné dodržet hybnost letadla tak, aby odpovídala vzletové hmotnosti a průměrné nebo 
maximální rychlosti nejrozšířenějšího dopravního letadla. Model konstrukce kontejnmentu byl 
vytvořen ve dvou materiálových variantách: ocelový a železobetonový. Materiálový model oceli byl 
zvolen jako elasto-plastický s von Misesovou podmínkou plasticity. Pro výpočet železobetonového 
modelu byl použit materiálový model s „rozetřenými“ trhlinkami (smeared crack model). 

Tloušťka stěny kontejnmentu byla zadána jako konstantní a byla v případě železobetonového 
kontejnmentu volena z intervalu od 0,6 m do 1,8 m a v případě ocelového kontejnmentu z intervalu 
od 0,05 do 0,14 m. Uvedené intervaly obsahují používané tloušťky konstrukcí kontejnmentu, které 
jsou doplněny o extrémy na obou stranách tak, aby byla představa o vlivu tloušťky, rychlosti letadla 
před nárazem a volbě materiálu na rozsah poškození co možná nejkomplexnější.  

Rychlost letadla před nárazem 500 km/h byla zvolena pro simulaci náhodného nárazu 
a rychlost 876 km/h (maximální rychlost Boeingu 737) měla představovat úmyslný náraz.  

  

Obr. 1: Tvar a rozměry modelu kontejnmentu 

 
Obr. 2a: Tvar a rozměry modelu letadla 
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0,05 s 
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0,13 s 

0,60 s 

 
Obr. 2b: Tvar a rozměry modelu letadla 

 3 METODA ŘEŠENÍ 
Úloha byla řešena explicitní metodou konečných prvků [4] - [6] v programu RFEM. 

Studie nárazu byla rozdělena do dvou fází, ve kterých vystupovaly oba modely (letadlo 
a kontejnment) samostatně. Nejprve byla provedena analýza nárazu letadla do tuhé stěny. Výsledky 
této analýzy představovaly vstupy (velikost a doba působení zatížení na kontejnment) do druhé fáze 
studie. Průběh nárazu letadla do kontejnmentu je zobrazen na obr. 1, který byl vytvořen z grafických 
výstupů provedených numerických simulací. 

 
Obr. 3: Ilustrativní zobrazení průběhu nárazu letadla do železobetonového kontejnmentu  
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 4 POŠKOZENÍ KONTEJNMENTU 
Pro účely vyhodnocení poškození kontejnmentu byla sledována velikost maximální trvalé 

deformace a rozsah plastického přetvoření jednotlivých typů kontejnmentů. Hodnoty sledovaných 
veličin pro různé tloušťky stěny kontejnmentu jsou pro obě materiálové varianty i pro obě rychlosti 
letadla před nárazem uvedeny v tab. 1 a 2. 

Tab. 1: Poškození ocelových kontejnmentů 

Tloušťka stěny [m] 0,05 0,08 0,10 0,12 0,14 

50
0k

m
/h

 

Max deformace [m] 2,80+0 1,03E+0 8,71E-1 2,35E-1 1,73E-1 

Plastické přetvoření [-] 2,58E-2 1,80E-2 1,30E-2 7,20E-3 5,10E-3 

87
6k

m
/h

 

Max deformace [m] 1,03E+1 5,84E+0 4,03E+0 3,27E+0 2,66E+0 

Plastické přetvoření [-] 9,18E-2 5,31E-2 4,36E-2 3,55E-2 3,23E-2 

Grafické reprezentace některých výsledků jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

 
Obr. 4: Trvalá deformace ocelového kontejnmentu s tloušťkou stěny 0,05 m 

pro rychlost letadla před nárazem 500 km/h (vlevo) a 876 km/h (vpravo) 

 
Obr. 5: Rozsah plastického přetvoření ocelového kontejnmentu s tloušťkou stěny 0,05 m 

pro rychlost letadla před nárazem 500 km/h (vlevo) a 876 km/h (vpravo) 
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Tab. 2: Poškození železobetonových kontejnmentů 

Tloušťka stěny 
[m] 

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 

50
0k

m
/h

 Max deformace 
[m] 

2,43E+0 9,90E-1 1,37E-1 1,61E-2 4,01E-3 1,01E-3 2,16E-4 

Plastické 
přetvoření [-] 

1,25E-1 8,00E-2 1,70E-2 2,70E-3 9,40E-4 4,26E-4 1,90E-4 

87
6k

m
/h

 Max deformace 
[m] 

8,26E+0 6,06E+0 4,52E+0 3,25E+0 2,07E+0 1,06E+0 4,19E-1 

Plastické 
přetvoření [-] 

2,85E-1 2,65E-1 2,54E-1 2,40E-1 1,88E-1 1,27E-1 6,40E-2 

Grafické reprezentace některých výsledků jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

 
Obr. 6: Trvalá deformace železobetonového kontejnmentu s tloušťkou stěny 0,6 m 

pro rychlost letadla před nárazem 500 km/h (vlevo) a 876 km/h (vpravo) 

 
Obr. 7: Rozsah plastického přetvoření železobetonového kontejnmentu s tloušťkou stěny 0,6 m 

pro rychlost letadla před nárazem 500 km/h (vlevo) a 876 km/h (vpravo) 
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 5 ZÁVĚR 
V článku byla představena parametrická studie rozsahu poškození typického kontejnmentu 

jaderné elektrárny, které bylo způsobeno nárazem běžného dopravního letadla.  

Pro rychlost letadla před nárazem o velikosti 500 km/h byly u železobetonových kontejnmentů 
s tloušťkou stěny větší než 1,40 m zjištěny zanedbatelné hodnoty trvalého přetvoření. Naopak 
u železobetonových kontejnmentů s tloušťkou stěny menší než 1 m bylo zjištěno značné trvalé 
poškození. Na vnitřním a vnějším povrchu železobetonových kontejnmentů byly získány hodnoty 
přetvoření s opačným znaménkem, přičemž záporné hodnoty převažovaly. Lze tedy usuzovat, že 
i v případech, kdy by došlo k rozvoji trhlin na povrchu železobetonové skořepiny, průřez v oblasti 
střednicové plochy by zůstal neporušený. Nicméně pro potvrzení této hypotézy bude nutné provést 
detailnější studii se zahrnutím lokalizace trhlin a podrobným modelem výztuže. 

U ocelových kontejnmentů pro rychlost letadla před nárazem o hodnotě 500 km/h bylo 
u všech analyzovaných variant tloušťky konstrukce zjištěno plastické přetvoření. Nicméně maximální 
zjištěná hodnota plastického přetvoření pro tuto rychlost letadla před nárazem do kontejnmentu by 
neměla vést k protržení oceli za daných předpokladů. Vzhledem k tomu, že analýza byla provedena 
bez zohlednění vlivu rychlosti zatěžování na materiálové charakteristiky, lze uvedené výsledky 
považovat pouze za přibližné. 

Rozsah poškození ocelových i železobetonových konstrukcí pro rychlost letadla před nárazem 
o hodnotě 876 km/h byl dle očekávání výrazně větší. Ani v tomto případě by ovšem u ocelových ani 
železobetonových kontejnmentů za daných předpokladů pravděpodobně nedošlo k protržení pláště 
konstrukce. 

Prezentovaná studie dokazuje možnost použití programu RFEM pro nelineární analýzu 
rychlých dynamických jevů. Výsledky parametrické studie by bylo možné použít při odhadu 
poškození stávajících konstrukcí podobného typu nebo při navrhování nových konstrukcí především 
ve fázi předběžného návrhu. 
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