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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Bakalářská práce se zabývá simulačním programem jaderné elektrárny s reaktorem 

VVER1000. Bakalářská práce je rozdělena na více částí, avšak hlavním tématem je 

prostudování simulačního programu a následovné simulování děju v jaderné elektrárně.  

V první části bakalářské práce je popsán primární okruh jaderné elektrárny. V druhé části 

je popsán její sekundární okruh a ve třetí části možnosti řízení procesů. Čtvrtá část se již 

zabývá praktickou částí bakalářské práce a to spouštěním samotného reaktoru. A 

v závěrečné části jsou popsány děje odehrávající se během provozu jaderné elektrárny 

společně s jejich grafickými výstupy.  

 

 

 

BACHELOR THESIS ANNOTATION 

The bachelor thesis deals with simulation programme of the nuclear plant with reactor 

VVER1000. The bachelor thesis is divided to a 5 parts. In the first part there is described 

the primary circle of the nuclear plant. In the second there is described the secondary 

circe of the nuclear plant and in third there are regulations of the nuclear plant. In the 

fourth part could be find the start of practical part, including the principles how to start core 

reaction in the reator. The last part is describing actions that are uprising in nuclear plant 

with their graphs. 
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Úvod 
Bakalářská práce se zabývá simulačním programem jaderné elektrárny s reaktorem 

VVER1000. Bakalářská práce je rozdělena na více částí, avšak hlavním tématem je 

prostudování simulačního programu a následovné simulování děju v jaderné elektrárně.  

V první části bakalářské práce je popsán primární okruh jaderné elektrárny. V druhé části 

je popsán její sekundární okruh a ve třetí části možnosti řízení procesů. Čtvrtá část se již 

zabývá praktickou částí bakalářské práce a to spouštěním samotného reaktoru. A 

v závěrečné části jsou popsány děje odehrávající se během provozu jaderné elektrárny 

společně s jejich grafickými výstupy.  
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Seznam použitých zkratek 

BR- Systém bórové regulace 

EOKO- Elektrické ohříváky kompenzátoru objemu. 

HCČ- Hlavní cirkulační čerpadla 

HPK- Hlavní parní kolektor 

CHČ- Chladící čerpadla 

JE- Jaderná elektrárna 

KČ- Kondenzační čerpadla 

KO- Kompenzátor objemu 

LS- Limitační systém 

NČ- Napájecí čerpadla 

NN- Napájecí nádrž 

NT TG- Nízkotlaký díl turbíny 

NTO- Nízkotlaké ohříváky 

OTG- Ochrany turbogenerátoru 

PG- Parogenerátor 

PO- Primární okruh 

PSA- Přepouštěcí stanice do atmosféry 

PSK- Přepouštěcí stanice do kondenzátoru 

RV TG- Regulační ventily turbíny 

RZV- Rychlozávěrné ventily turbíny 

SO- Sekundární okruh 

SPP- Separátor- přihřívák 

TG- Turbogenerátor 

VT TG- Vysokotlaký díl turbíny 

VTO- Vysokotlaké ohříváky 
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1. Primární okruh 

Primární okruh jaderné elektrárny slouží pro přenos tepelné energie z aktivní zóny 

jaderného reaktoru do parogenerátoru, kde se pára z parogenerátoru dále využije 

v dalších částech sekundárního okruhu. 

Části primárního okruhu:  

- Jaderný reaktor  

- Hlavní cirkulační čerpadla 

- Hlavní cirkulační potrubí 

- Parní generátor 

- Kompenzátor objemu  

 

1.1 Jaderné reaktory 

Jaderný reaktor charakterizujeme podle jeho fyzikálních principů, na nichž je založena 

jeho funkce. Podle těchto funkcí můžeme reaktory rozdělit na dva základní druhy:  

1) reaktory tepelné- zde dochází ke štěpení tepelnými neutrony 

2) reaktory rychlé- zde dochází ke štěpení rychlými neutrony 

1.1.1 Rozdělení reaktorů podle složek aktivní zóny   

Jedná se především na o rozdělení podle tří základních složek: 

- Paliva 

- Moderátoru 

- Chladiva 

1.1.1.1 Palivo  

       Palivo je látka, ze které se při štěpné reakci uvolňuje energie. Nejčastějšími druhy 

paliva v jaderných elektrárnách jsou Uran, nebo plutonium. Paliva se dají dále upravovat a 

zlepšovat své vlastnost, jako například obohacování Uranu, které se provádí dvěma 

způsoby (difuzí, centrifugací). Uran je obohacen do 5%, toto palivo je nejčastěji 

používaným typem paliva. Můžeme také použít Uran přírodní, ale ten musí mít jako 

moderátor těžkou vodu (D2O). 

       Uran můžeme obohacovat ještě více (5-20%). Zatím většinou v experimentálních 

reaktorech. Limit 20% je stanoven, aby Uran nemohl být zneužit pro výrobu jaderné 

bomby. 

Obr.č.1 Primární okruh [3] 
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1.1.1.2 Moderátory  

       Moderátory se používají jen v aktivních zónách tepelných reaktorů. Neutrony v aktivní 

zóně, které jsou emitovány při štěpení, jsou zpomalovány moderátorem na energii 

0,025eV, aby mohla být udržena štěpná reakce. K nejčastěji používaným moderátorům 

patří těžká voda, grafit a obyčejná (lehká) voda. 

1.1.1.2.1 Těžká voda 

       Těžká voda je nejlepším moderátorem z výše zmíněných. Její malý absorpční průřez 

umožňuje používat v jaderném reaktoru přírodní Uran s oxidovým palivem. Samotný 

reaktor nemá tak velké rozměry a má méně paliva, než ostatní reaktory. Těžká voda se 

vyrábí buď to elektrolýzou, nebo destilací z obyčejné vody, v niž je zastoupena zhruba 

v 0,02%. Obyčejná voda se odpařuje rychleji, tudíž je ve zbytku větší množství těžké 

vody. Dále se těžká voda vyrábí pomocí Giedler-Suplhid (G-S) procesu, ten je založen na 

teplotní distribuci deuteria mezi sirovodíkem a vodou. Tímto procesem extrahujeme 

deuterium z přírodní vody. G-S proces v posledních letech převládá, jelikož není tak 

energeticky náročný, jako destilace, či elektrolýza. 

1.1.1.2.2 Grafit 

       Grafit používáme především díky jeho dobrým fyzikálním vlastnostem. Je velice 

dobře tepelně vodivý, jednoduše opracovatelný a neměně důležitým faktorem je cena, 

která je velice nízká. Na výrobu reaktorového grafitu se používají organické látky, cukr, 

dehet, koks. Z těchto látek se grafit vyrábí rekrystalizací při vysokých teplotách, čímž 

dosáhneme vysoké úrovně čistoty, která je jedním z nejdůležitějších faktorů každého 

moderátoru. Jeho nevýhoda spočívá v jeho objemových změnách za přítomnosti 

reaktorového záření. To má za důsledek, že při konstrukci reaktoru musí mít grafitové 

bloky možnost dilatace a vedení v druhu uložení, při kterém se zachová vzájemná poloha 

i při změnách objemu. 

1.1.1.2.3 Lehká voda 

       Největší výhodou lehké (obyčejné) vody je, že funguje jako moderátor a zároveň i 

jako chladivo. Reaktory, které jsou chlazeny a moderovány lehkou vodou, používají jako 

palivo obohacený Uran (do 5%) z důvodu že účinný průřez lehké vody pro absorpci je 

veliký. Další výhodou lehké vody je její nízká teplota varu, která je při provozních tlacích 

12-16MPa 330°C. 

1.1.1.3 Chladiva 

       Jelikož se při štěpení uvolňuje velké množství tepelné energie a jelikož elektřinu 

v jaderné elektrárně vyrábíme pomocí tepelného cyklu, tak výběr vhodného chladiva je 
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jedním z klíčových faktorů při projektování jaderného reaktoru. Důraz u výběru chladiva je 

kladen především na schopnost chladiva přenášet teplo a aby byly ekonomicky přijatelné. 

       Chladiva dělíme na tři základní druhy: Plynná, kapalná, tekuté kovy. 

1.1.1.3.1 Plynná chladiva  

       Mezi nejčastěji používané plynné chladiva patří oxid uhličitý (CO2) a Hélium (He) 

Největší výhodou plynných chladiv je vysoká bezpečnost. Jejich objemová koncentrace je 

velmi nízká a jejich reaktivita nezáleží na přítomnosti chladiva v aktivní zóně reaktoru. 

Další výhodou plynných chladiv je jejich stabilita za vysokých teplot a odolnost proti 

reaktorovému záření. Malá hustota a nízká tepelná kapacita plynných chladiv způsobuje 

velký příkon oběhového dmychadla. Toto můžeme kompenzovat zvýšením tlaku plynných 

chladiv, ale zde je zapotřebí velké silnostěnné tlakové nádoby, která má velké rozměry, 

díky velkým rozměrům aktivní zóny 

    .  

1.1.1.3.2 Kapalná chladiva 

       Jedním z nejpoužívanějších médií, jakožto kapalných chladiv, je lehká voda. Dále se 

používá voda těžká, ale ne v tak velkém měřítku. Kapalná chladiva využíváme hlavně díky 

jejich dobrým fyzikálním vlastnostem. Jejich měrná tepelná kapacita je nejvyšší ze všech 

chladiv všeobecně a tepelnou vodivost mají lepší už jen kovy. Reaktory chlazené 

kapalnými chladivy mají všeobecně menší rozměry, jelikož voda zde zastupuje funkci 

chladiva a také moderátoru. Velký důraz na kapalná chladiva je kladen na jejich čistotu. 

Veškeré nečistoty a produkty koroze, mají negativní účinek. Díky tomu jsou nároky na 

čistotu vody velmi vysoké, voda musí být čištěna nepřetržitě při době provozu reaktoru. 

Problém koroze se řeší použitím nerezavějící oceli. 

1.1.1.3.3 Kovy 

      Kovy jako chladivo používáme v jejich tekuté formě. Nejčastěji je používáme u 

reaktorů rychlého typu, u nichž je třeba velice intenzivního odvodu tepla z aktivní zóny. 

Nejvíce používaným a nejvhodnějším kovu je tekutý Sodík. 

1.1.2 Rozdělení podle uspořádání aktivní zóny 

      Rozdělení reaktorů je podle uspořádání na dvě skupiny: 

- Homogení- v aktivní zóně je v moderátoru rozpuštěné palivo 

- Heterogení- palivo a moderátor jsou od sebe odděleny stěnou povlaku 

       Z hlediska aktivní zóny reaktoru, můžeme reaktory dělit na tělesové a článkové. U 

tělesového je aktivní zóna uzavřena spolu s chladivem v tlakové nádobě. U článkového 
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typu je aktivní zóna provedena jako paralelní svazek tlakových kanálů, v nichž protéká 

chladivo podélně vedle jaderného paliva. Velká část reaktorů, je postavena na tělesové 

bázi, článkový typ se používá z velké části v zemích východní Evropy( Rusko, Ukrajina, 

Bělorusko) 

1.2 Tlakovodní jaderný reaktor 

       Tlakovodní druh jaderného reaktoru je nejrozšířenějším druhem energetického 

reaktoru na světě. Začátek její technologie spadá do období konce druhé světové války. 

Jelikož tlakovodní reaktor používá jako chladivo lehkou vodu, jeho palivo je převážně 

obohacený uran. Ten se poprvé 

podařilo obohatit v rámci 

amerického jaderného programu 

Manhatan. V roce 1943 byl 

sestaven první prototyp 

tlakového reaktoru. Dalším 

prototypem, avšak ve větším 

měřítku byla spuštěna elektrárna 

Shippingport v roce 1957 

s jmenovitým výkonem 134MW. 

Poté tuto technologii převzali 

rusové, kteří ji uvedli do 

komerčního použití. 

       Princip a výhoda 

tlakovodního reaktoru tkví, že 

moderátor je zároveň chladivo, 

navíc lehce dostupné. Reaktory 

tohoto druhu mají tlakové 

nádoby vyrobené z kovaných prstenců bez podélných svarů. Na vnitřní straně tlakové 

nádoby je navařena výstelka z nerezavějící oceli, protože samotná nádoba, není 

vyrobena z nerezavějící oceli.  Veškerá vnitřní armatura (systémy regulace, pohony 

systému řízení) jsou vyjímatelná, kvůli možnosti kontrolovat vnitřní povrch nádoby. 

Samotná aktivní zóna je umístěna v nosném válci, který je umístěn v místě příruby. 

Poloha aktivní zóny je centrovaná radiálními opěrami. Chladivo vtéká dovnitř vstupními 

hrdly, dále protéká směrem dolů mezikružím, které je tvořeno stěnou tlakové nádoby a 

vnitroreaktorovou konstrukcí dále do směšovacího prostoru aktivní zóny. Chladivo poté 

protéká aktivní zónou zdola nahoru, poté vystupuje z aktivní zóny do horní směšovací 

komory přes škrtící mříž do vstupních hrdel. 

Obr. č.1 Tlakovodní reaktor [3] 
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1.3 Hlavní cirkulační čerpadla 

     Hlavní cirkulační čerpadla jsou 

nejnáročnějšími čerpadly, jaké se nachází 

v celém komplexu jaderné elektrárny. Jsou zde 

kladeny vysoké nároky na spolehlivost, protože 

čerpadla musí být dimenzována na vysoké taky, 

výkony a teploty.                        

Dalším z faktorů jejich náročnosti je, že za 

provozu do nich nemůže být jakkoli zasahováno 

a jsou tak zcela nepřístupná. Všechny tyto 

faktory kladou veliký důraz na jakost i na jeho 

výrobní kontrolu. Ve většině jaderných elektráren 

se nepoužívají žádná záložní čerpadla. Tyto 

čerpadla pracují při vysokých tlacích (10-

17,5MPa) a s velkým průtokem (cca 22000m3/h). 

Největší část používaných čerpadel zastupují 

odstředivé vertikální čerpadla, jednostupňová 

s ucpávkou. Jaderné reaktory bývají rozděleny 

na 2-6 paralelních smyček, přičemž na každou 

smyčku připadá právě jedno hlavní cirkulační 

čerpadlo.  

 

1.4 Hlavní cirkulační potrubí 

       Hlavním cirkulačním potrubím proudí voda primárního okruhu jaderné elektrárny. 

Pomocí hlavních cirkulačních čerpadel se voda vhání do reaktoru, kde se ohřeje a odtud 

putuje do parního generátoru a zpět do hlavního cirkulačního čerpadla. Na potrubí jsou 

kladeny vysoké technologické požadavky, hlavně při požadavku na tepelnou dilataci. 

Proto musí být potrubí opatřeno kompenzátory, nejlépe pomocí vlastního ohybu.  

Obr.č .2 Hlavní cirkulační čerpadlo [3]  
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1.5 Parní generátor 

       Parní generátor je ve své podstatě výměník tepla sloužící k výrobě páry pomocí tepla, 

které přichází v podobě vody v hlavním cirkulačním potrubí přímo z reaktoru. Zde 

vyrobená pára putuje do turbíny. Hlavními aspekty pro parní generátory jsou: Výkon, tlak 

páry, teplota páry, čistota páry, teplota napájecí vody, jelikož v jaderné elektrárně pracuje 

turbína se sytou párou, tak také vlhkost páry. Určujícím faktorem účinnosti parních 

generátorů jsou jeho tepelné ztráty do okolí, činící 1-2% tepelného výkonu. Samotný parní 

generátor se skládá z několika částí: Ohřívací část, výparníková část, separátor páry, 

přehřívací části. Dále dělíme parní generátory na:  

- parní generátory průtlačné 

- parní generátory s přirozenou cirkulací 

- parní generátory s nucenou cirkulací 

 

  

Obr. č.3 Parní generátor [3]  
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1.6 Kompenzace objemu 

       Systém kompenzace objemu (tlaku) chladiva 

jaderného reaktoru je autonomním (nezávislým) 

systémem reaktoru, připojeným k primárnímu 

okruhu, sloužícím k vyrovnávání tlakových změn 

v primárním okruhu, které vznikají vlivem tepelných 

dilatací chladiva [1] 

 

       Kompenzátor objemu chladiva jaderného 

reaktoru je zařízení které plní funkci regulace tlaku 

chladiva v primárním okruhu. Zařízení funguje jako 

vyrovnávací nádrž, která doplňuje nebo odebírá 

chladivo z potrubí primárního okruhu.  

  

Obr.č.4. Kompenzátor objemu [3] 
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2. Sekundární okruh 

       Sekundární okruh jaderné elektrárny, slouží k transformaci energie páry, která vzniká 

v primárním okruhu jaderné elektrárny. Páru přivádíme do turbíny a zde transformujeme 

vnitřní energii páry na mechanickou práci (obvodovou rychlost) turbíny. Turbína svými 

otáčkami pohání generátor, který transformuje energii turbíny na elektrickou energii. Pára 

po výstupu z turbíny kondenzuje v kondenzátoru a pomocí kondenzačních čerpadel je 

přiváděna do parního generátoru a uzavře cyklus. 

Obr.č.5 Schéma sekundárního orkuhu [3] 

 

 

2.1 Turbíny 

       Entalpie páry, přiváděné do turbíny 

o určitém tlaku a teplotě se nejprve při 

expanzi v dýzách (rozvaděcích 

lopatkách) turbíny mění v kinetickou 

energii a potom teprve rychle proudící 

pára působí momentem n lopatky 

oběžných kol. [2] 

       V jaderných elektrárnách jsou 

používány turbíny na sytou páru, které 

nemají tak vysokou termodynamickou 

účinnost, jako turbíny na přehřátou páru, 

Obr.č.6 Turbína [3] 
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ale ty zde z technologických důvodů   

tlakovodního reaktoru nemůžou být umístěny. 

       Vstupní tlaky do turbíny se pohybují v rozmezí 4,3 – 7,1MPa. U jaderného reaktoru 

typu VVER 1000 se tyto hodnoty pohybují v těsné blízkosti 6,3MPa a teplotou páry 279°C. 

       Expanze syté páry probíhá hned od začátku v oblasti mokré páry. Při expanzi se 

snižuje suchost páry, čili se zvětšuje vlhkost páry. Vlhkost páry při expanzi by neměla 

překročit 13-14%. Takto vlhká pára, která prošla vysokotlakou části turbíny má příliš 

 

vysokou vlhkost, než abychom ji mohli poslat dále do nízkotlaké části. Mezi těmito dvěma 

částmi se nachází separátor (odlučovač).  Ten má za úkol přihřívat páru a zbavit jí 

přebytečné vlhkosti. Ze separátoru vychází suchá pára (vlhkost <1%) do nízkotlaké části 

turbíny kde expanduje.  

 

2.2 Kondenzátor 

       Kondenzátor je tepelný 

výměník, do kterého vstupuju pára 

po expanzi v nízkotlaké části 

turbíny a kondenzuje na povrchu 

trubek ve kterých proudí chladící 

voda. Hlavní účel kondenzátoru je 

odvést zbytkové teplo z nízkotlaké 

části turbíny a doprava 

zkondenzované páry do napájecí 

nádrže. 

      Na odvod zbytkového tepla z turbíny se používá tzv. kondenzátor turbíny, která je 

instalován u turbín k tlakovodním reaktorům typu VVER1000. Jedná se o povrchový druh 

Obr. č.7 Separátor [3] 

Obr. č.8 Kondenzátor [3] 
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kondenzátoru s teplosměnnou plochou 23 200m2. Tuto plochu tvoří 31 900 trubek, 

vyrobených z Titanu o délce 12m a průměru 20mm. Celkový průtok chladící vody je 36  

500m3/h.  

       Dopravu takovéhoto množství chladící vody zaručují dvě cirkulační čerpadla. Jedná 

se o jednostupňová axiální čerpadla o příkonu 7MWe. Pro ochlazení cirkulační chladící 

vody se používají chladící věže. 

2.3 Regenerace 

       Po kondenzaci páry v hlavním kondenzátoru, musí být voda ohřáta na teplotu 217°C, 

což je vstupní teplota napájecí vody do parního generátoru. Tento proces se nazývá 

regenerace a skládá se z několika částí.  

       První krok je čerpání vody z kondenzační nádrže, které je prováděno kondenzačními 

čerpadly. Tyto čerpadla vhánějí vodu do napájecí nádrže. Během dopravení vody do 

napájecí nádrže ohříváme vodu pomocí nízkotlaké regenerace. 

       

 

 Nízkotlaká regenerace je proces, při kterém odebíráme páru z vysokotlaké části  

turbíny (po částečné expanzi), kterou ohříváme napájecí vodu z hlavní kondenzační 

nádrže z teploty 46°C na teplotu 155°C. Takto ohřátá voda poté putuje do napájecí 

nádrže. V napájecí nádrži rovněž ohříváme vodu pomocí páry z vysokotlaké části turbíny 

a to na teplotu 175°C.  

      Dále je voda odčerpávána z napájecí nádrže pomocí napájecích čerpadel do 

vysokotlaké regenerace. Zde je voda také ohřívána pomocí páry z vysokotlaké části 

Obr. č.9 Napájecí nádrž [3]  
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turbíny, nebo přímo z hlavního parního kolektoru. Voda má za vysokotlakým ohřívákem 

teplotu 216°C a odsud vstupuje do parního generátoru. 
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3 Možnosti řízení procesů 

       Primární okruh jaderné elektrárny je velmi složitý systém. Při jeho provozu je nutné 

sledovat velké množství dat a parametrů, které musí být udržovány v určitých hranicích. 

V primárním okruhu je možno řídit (regulovat) hned několik klíčových faktorů.  

 

3.1 Regulace jaderného reaktoru 

       Regulace jaderného reaktoru se naprosto liší od regulací jiných zařízení (klasických 

elektrárenských zařízení). Důvodem je, že koncentrace energie v palivu (např. v uhlí) je 

tak malá, že palivo musíme kontinuálně přivádět. Jaderný reaktor naopak obsahuje velké 

množství paliva, s kterým si dokáže vystačit i na dobu delší nežli jeden rok. Zatímco u 

klasických elektrárenských zařízení regulujeme výkon pomocí množství přivedeného 

paliva a přívodu určitého množství vzduchu, u jaderného reaktoru je nutné řídit rychlost 

štěpné reakce, která je přímo závislá na výkonu reaktoru. Z toho vyplývá, že jaderný 

reaktor regulujeme pomocí zvýšení nebo snížení neutronového toku. 

       Multiplikační koeficient-  charakteristika, která je definována jako poměr počtu 

neutronů v n-té generaci ku počtu neutronů v n-1 generaci. Za předpokladu, že máme 

nekonečnou soustavu, za které není žádný únik neutronu, poté multiplikační koeficient 

bude: 

𝑘 = 𝑞 ∙ 𝑝 ∙ 𝑓 ∙ ŋ 

       kde: 

       q- je multiplikační koeficient rozmnožování na rychlých neutronech. Představuje 

poměr počtu rychlých neutronů vzniklých při štěpení U 238 a U 235 k počtu neutronů 

vzniklých v důsledku štěpení U 235. Pro přírodní uran je q = 1,03. 

       p- je pravděpodobnost úniku rezonančnímu záchytu. Udává ji poměr počtu neutronů, 

které při zpomalování v moderátoru dosáhly tepelnou oblast k počtu neutronů, které 

začaly zpomalení. 

       f- je koeficient tepelného využití neutronů. Je to poměr počtu neutronů 

absorbovaných v jádrech U 235 k celkovému počtu absorbovaných tepelných neutronů. 

       η- je regenerační koeficient. η = ν . Σf / Σc , kde ν je střední počet okamžitých 

neutronů uvolněných při jednom štěpení, Σc je makroskopický účinný průřez absorpce a 

Σf je makroskopický účinný průřez pro štěpení  

       Ze soustavy konečných rozměrů však existuje jak unik zpomalujících se neutronů. 

Zavedeme-li pravděpodobnost, že neutron neunikne ze soustavy P, pak multiplikační 

koeficient kef pro soustavu konečných rozměrů bude: 

𝒌𝒆𝒇 = 𝒌 ∙ 𝑷 
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       Jakmile známe hodnotu kef, můžeme vyhodnotit stav reaktoru: 

Podle hodnoty kef rozlišujeme stav reaktoru: 

       1. podkritický kef < 1, kdy nejsou splněny podmínky existence štěpné řetězové reakce, 

       2. kritický kef = 1, kdy probíhá štěpná řetězová reakce a počet neutronů se nemění, 

       3. nadkritický kef > 1, kdy probíhá štěpná řetězová reakce a počet neutronů  

v reaktoru se zvyšuje. [3] 

       Všechno z těchto tří stavů reaktorů se využívají. Reaktor se z podkritického dostane 

do stavu nadkritického, ale jakmile reaktor dosáhne požadovaného výkonu, tak se uvede 

do stavu kritického, ve kterém je po většinu doby provozu. 

      Systém regulace se skládá ze tří základních částí: 

1. Regulační systém 

2. Kompenzační systém 

3. Havarijní systém- funguje samostatně a nezávisle na prvních dvou systémech 

 

3.1.1 Regulační systém  

      Udržuje jaderný reaktor na požadovaném výkonu a to především pomocí regulačních 

tyčí. Reaktivita regulačních tyčí je malá (0,0005). Hlavním a klíčovým faktorem 

regulačních tyčí je jejich schopnost měnit hodnotu kef (0,1 až 1% za sekundu). Tyče jsou 

do reaktoru zasunovány rychlostí 10cm/s a přesnost jejich nastavení je 0,3mm Z toho 

také vyplývá jistá nepřesnost ve výsledném kef, činící zhruba 0,0001%     

3.1.2 Kompenzační systém 

     Kompenzuje dlouhodobě velikou reaktivitu (obzvlášť při najíždění reaktoru). Tento 

systém je řízen ručně. Reaktivita kompenzačních tyčí se pohybuje okolo hranice 0,021 a 

více. Jejich schopnost měnit hodnotu kef, je značně menší, než u regulačních tyčí (0,01% 

za sekundu). Jako další dlouhodobá možnost regulace se používá tzv přidávání „jedů“. 

     Další možností regulace je přidávání příměsi kyseliny borité do vody primárního 

okruhu. 

 3.1.3 Havarijní systém 

     Havarijní systém reaktoru funguje jako „záchraná brzda“. Během normálního provozu 

je zcela mimo aktivní zónu. Avšak v případě nehody je třeba aby rychle snížil neutronový 

tok a zastavil štěpnou reakci. Podmínky při tomto stavu systému jsou aby hodnota kef byla 

1% za sekundu 

     Havarijní systém dělíme na dvě základní skupiny: 

 - aktivní 

 - pasivní 
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     Pasivní systém je tvořen hydro-akumulátory. Tyto hydro-akumulátory slouží 

k okamžitému zalití reaktoru roztokem kyseliny borité. Hydro-akumulátory využíváme 

pouze v případě selhání chladícího systému primárního okruhu.  

     Aktivní systém: 1) nízkotlaký havarijní systém 

         2) vysokotlaký havarijní systém- vstřikovací 

                            - doplňovací 

                  3)sprchový havarijní systém 

       Nízkotlaký havarijní systém- Slouží k dlouhodobému dochlazování a odvodu tepla 

zbytkového tepla zbytkového tepla reaktoru. 

       Vysokotlaký vstřikovací havarijní systém-  Tento systém slouží k rychlé dodávce 

roztoku kyseliny borité do primárního okruhu v případě, kdy rapidně narůstá výkon 

reaktoru. 

       Vysokotlaký doplňovací havarijní systém- Tento systém slouží k dodávce chladiva, 

jakmile se na potrubí, nebo kdekoliv jinde objeví netěsnost v potrubí primárního okruhu. 

Obr. č.10 Schéma havarijních systémů [3] 
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       Sprchový havarijní systém- Zajišťuje klesání tlaku v hermeticky uzavřeném prostoru. 

Systém se spouští zásadně při havárii způsobené únikem chladiva. Systém jako takový 

zabraňuje zamoření životního prostředí po havárii.  

3.2 Regulace množství chladiva v primárním okruhu 

       Systém regulace množství chladiva v primárním okruhu slouží hlavně k udržování 

hladiny v kompenzátoru objemu na stejné úrovni. Při provozu jaderné elektrárny dochází 

k řadě plánovaných a neplánovaných úniků chladící vody. Jako jeden z plánovaných 

úniků patří únik chladiva ucpávkami čerpadel. Ucpávka jako taková, je poněkud složitý 

systém, který brání úniku vody kolem hřídele, která spojuje oběžné kolo čerpadla 

s motorem. Mezi nejčastější problémy neplánovaných úniků patří netěsnosti na ventilech. 

Tyto netěsnosti, lze rychle najít a okamžitě opravit. 

       Dalším důležitým systémem v sekci regulace množství chladiva je vodovýměna. 

Vodovýměna je proces, při kterém je určité množství chladící vody odčerpáváno a stejné 

množství opět dodáváno. Jedná se především o ředění chladiva v primárním orkuhu, 

jelikož v něm může být větší množství kyseliny borité, než je potřeba. Stává se tak 

z důvodů regulace borovitou kyselinou, která už v oběhu není zapotřebí. 

3.3 Regulace tlaku v primárním okruhu 

        Hodnota tlaku v primárním okruhu je regulována kompenzátorem objemu. Jak víme 

v kompenzátoru se nachází voda a pára ve stavu sytosti,  přitom parní polštář nacházející 

se v horní části kompenzátoru objemu zastává funkci vyrovnávací a tlumí tlakové rázy 

v primárním okruhu. Při provozu kompenzátoru mohou nastat dvě situace. Buďto pokles 

nebo zvýšení tlaku.  

     Při snížení tlaku zde dochází k většímu odpařování vody a tím pádem k vyrovnávání 

tlaků v primárním potrubí. Pokud však tlak klesne rázově více, tak objem vypařované páry 

nestačí k ustálení rovnováhy tlaku. Proto jsou ve spodní části kompenzátoru umístěny 

elektro ohříváky. Ty zajistí větší odpařování vody v kompenzátoru a tím pádem nastavení 

rovnováhy. 

       Naopak opačným jevem je zvyšování tlaků v kompenzátoru objemu. Postup v tomto 

případě je opačný, jelikož chceme tlak snížit, musíme se pomocí sprch vstřikovat 

chladnou vodu ze studené větve chladící smyčky. Jakmile začneme sprchovat, páru 

ohlazujeme a nutíme ji kondenzovat a tím pádem nastane v kompenzátoru rovnovážný 

požadovaný stav. 
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3.4 Regulace hladiny v kompenzátoru objemu 

       Další z možností jak zasahovat do dějů v primárním okruhu je regulace hladiny 

kompenzátoru objemu. Regulujeme pomocí dvou regulačních ventilů, které se nachází na 

přívodním a odvodním potrubí primárního okruhu.  

       Je zde také možnost nastavovat koncentraci kyseliny borité v doplňovací vodě. 

Snížením množství chladící vody dosáhneme snížení hladin v kompenzátoru z důvodu 

úbytku chladiva v primárním okruhu. V tento moment je třeba otevřít ventil na doplňovací 

větvi a vyrovnávat tak úbytek chladící vody.  

       Pokud hladina v kompenzátoru objemu roste, odpouštíme vodu z primárního okruhu 

druhým ventilem. Systém doplňování používáme i při vodovýměně. Jakmile nastavíme 

stejný průtok na obou větvích, udržujeme hladinu v kompenzátou objemu na konstantní 

hodnotě. Poté můžeme pomoci kyseliny borité v doplňovací vodě (ať už zahušťováním, 

nebo ředěním) regulovat množství kyseliny v primárním okruhu. Tento režim aplikujeme 

při změně polohy regulačních tyčí.  
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4 Spouštění jaderného reaktoru VVER 1000 

 Spouštěním jaderného reaktoru, rozumíme několik po sobě následujících kroků, 

které zjišťují funkčnost celku a také jeho samotné najetí a to až je jeho nominální výkon. 

4.1 Hydraulické zkoušky  

 Reaktor se nyní nachází ve fázi připravenosti na hydraulické zkoušky, to znamená, 

že proběhly pomontážní čistící operace, komplexní vyzkoušení systémů primárního 

okruhu a zkouška integrity kontejmentu. 

 Při hydraulické zkoušce se musí dodržovat řada předpisů týkající se rychlosti 

fyzikálních vlastností vody (tlak teplota). Například pokud chceme zvýšit tlak v primárním 

potrubí, teplota stěn nesmí být nižší než teplota vody o 90°C. Rychlost ohřevu primárního 

okruhu nesmí být větší než 20°C/h a ochlazování 30°C/h. 

 Samotná hydraulická zkouška probíhá následovně. Jako první se napustí potrubí 

vodou na tlak 0,3 -0,5 MPa a následná kontrola těsnosti. Dále následuje kontrola funkce 

regulátorů v systému zahlcování ucpávek hlavních oběhových čerpadel. Dalším krokem je 

natlakování na 3,5 MPa a opětovná kontrola těsnosti. Zároveň se vytvoří tzv „dusíkový 

polštář“ v kompenzátoru objemu.  

 Cílem této zkoušky je zjistit funkčnost a spolehlivost fyzikálních a mechanických 

vlastností jako celku a zároveň každé jeho součásti. Po provedení hydraulické zkoušky se 

provádí cirkulační promývání k dosažení průhlednosti vody primárního okruhu přes 90%. 

Koncentrace iontů železa Fe3+ musí být menší než 1mg/kgH2O a nesmí zde být žádné 

stopy po oleji, či jiných mechanických nečistotách. [4] 

4.2 První revize 

 Ještě před horkým záběhem reaktoru se provádí tzv. první revize reaktoru. Ta je 

nutná pro kontrolu reaktorových zařízení pro zatížení pod velkým (provozním) tlakem. Při 

první revizi je nutno demontovat těsnění spoje reaktoru a odstranění technologického 

víka. Dále je třeba vyjmout šachtu z reaktoru, demontovat škrtící clony a provizorní opěry.

 Následně se provádí důkladná prohlídka reaktorové nádoby. Tato prohlídka se 

provádí vizuálně, či za pomoci optických prostředků, nebo defektoskopie.  

4.3 Horký záběh  

 Hlavním cílem horkého záběhu je změření tepelných, hydraulických a 

dynamických charakteristik částí primárního okruhu a celkové ověření funkčnosti jaderné 

elektrárny směřujícímu k fyzikálnímu spouštění. 

 Při horkém záběhu se montuje úplný soubor aktivní zóny, avšak 1/3 palivových 

článků je tvořena imitátory (železovodními absorpčními vložkami), které jsou zde 
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umístěny z důvodu zajištění jaderné bezpečnosti. Tímto se vytvoří podkritická aktivní 

zóna. 

 Po zavezení jaderného reaktoru jaderným palivem následuje zalití aktivní zóny a 

tím se končí montáž celého reaktoru. Ověřuje se funkčnost regulačních tyčí (myšleno 

posuv nahoru-dolů) a opět kontrola těsnosti ve všech systémech primárního okruhu. Pro 

doplňování vody do primárního a sekundárního okruhu je připraven zásobník 

s demineralizovanou vodou. V první fázi horkého záběhu se největší pozornost vztahuje 

na kompenzátor objemu, jelikož sledováním jeho hladiny (její kolísání), můžeme zjistit 

případné netěsnosti v primárním okruhu. 

 Jakmile teplota chladiva dosáhne hodnoty 100°C a tlaku cca 3MPa kontrolujeme 

funkčnost odpojovacích zařízení a odebíráme vzorky vody. Dále se provádí opětovná 

kontrola těsnosti primárního okruhu stejným způsobem jako u hydraulické zkoušky.  

V dalších fázích horkého záběhu se kontrolují dilatační posuvy potrubí vždy na 

určitých hladinách teplot, ve kterých se nachází (30, 50, 70, 90, 130, 170, 190, 210, 230 a 

250°C)  

 Finální část záběhu se provádí při jmenovitých parametrech primárního okruhu 

(270°C, 15,7MPa). V této fázi se měří tlakový spád na parogenerátoru, průtok vody ve 

všech smyčkách a talkový spád na reaktoru. 

 Po všech úkonech vykonaných během horkého záběhu se přistupuje k chlazení 

bloku. Při dosažení teploty 180°C začíná paralelní ochlazování odplyňovačů napájecí 

vody. Při poklesu teploty na cca 130°C se vytvoří v kompenzátoru objemu maximální 

hladina se zapojeným najížděcím regulátorem hladiny.  

4.4 Druhá revize  

 Druhá revize se provádí po horkém záběhu a to hned z několika důvodů: 

1) poslední kontrola reaktoru, kdy ještě není fyzikálně spuštěn 

2) zjištění skrytých vad 

3) porovnání stavu reaktoru mezi první revizí a revizí po horkém záběhu 

4) příprava reaktoru k fyzikálnímu a energetickému spuštění 

 Zvláštní pozornost se věnuje výskytu vrypů a trhlin, různých rýh nebo jakýmkoli 

stopám po poškozeních stykových a těsnících ploch. 

 Dále se provádí demontáž vnitřní struktury reaktoru. Odpojují se silové a kontrolní 

smyčky a odpojují se pohony regulačních tyčí. Po těchto operacích se kompletně vyčerpá 

voda z reaktorové nádoby a poté i vysuší. Následuje stejný postup kontroly jako u první 

revize. 
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4.5 Fyzikální spouštění 

 Fyzikální spouštění reaktoru se provádí, aby se ověřily neutronově fyzikální 

charakteristiky aktivní zóny jaderného reaktoru. Dále se ověřuje správnost zavezení 

jaderného paliva a jeho uložení v reaktoru tak, aby bylo umístěno symetricky. 

 Fyzikální spouštění dělíme na dvě fáze: 

1) zavezení paliva do reaktoru a následné uzavření a utěsnění reaktoru 

2) dosažení první samostatně-udržující se štěpné reakce 

Při nominálním výkonu reaktoru 0,001% je již reaktor v kritickém stavu, to 

znamená, že štěpná reakce je nyní samostatně udržitelná. Růst neutronového toku a tím i 

výkonu je závislý na obsahu koncentrace kyseliny borité v chladivu. 

4.6 Energetické spouštění reaktoru 

 Energetické spouštění reaktoru se provádí na minimální kontrolované hladině 

reaktoru. Cílem spouštění je otestovat všechna zařízení sekundárního obvodu při plném 

zatížení. Spouštění se provádí na celé škále výkonu reaktoru (na hladinách 1-10, 30, 55, 

75, 100%).  

 Dalšími z cílů je zjistit stabilitu bloku jako celku na ustálených hladinách 

nominálního výkonu reaktoru. Dále se přistupuje k najetí turbíny na 3000ot/min a její 

následné přifázovaní k elektro-generátoru. Zkouší se také schopnost reaktoru odvést 

teplo z reaktoru, při výpadku hlavních cirkulačních čerpadel. 

 Po sérii těchto testů následuje týdenní test celého bloku, který musí po tuto doby 

fungovat spolehlivě bez jediné chyby. 
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5. Simulace procesů v jaderné elektrárně 

 Jádrem programu SIMULÁTOR JADERNÉ ELEKTRÁRNY je matematický model, 

jehož hlavní část se skládá z diferenciálních rovnic, které popisují základní vztahy mezi 

parametry z primárního okruhu jaderné elektrárny. 

 Simulátor však funguje v zjednodušené verzi oproti reálným podmínkám, byla 

přijata některá zjednodušující opatření, z nich ty nejhlavnější např: 

- je zde umnístěno pouze pět klastrů regulačních tyčí (místo deseti) 

- je zde pouze jedna chladící smyčka (místo čtyř), avšak ta má průtok všech čtyř 

- je zde umístěn pouze jeden parogenerátor (místo čtyř), avšak také odpovídající 

celkovému množství páry odváděné do sekundárního okruhu, které odpovídá výkonosti 

čtyř parogenerátorů. 

5.1 Popis programu SIMULÁTOR JADERNÉ ELEKTRÁRNY. 

 

 

 

 

 Na obrázku č.11 je vidět hlavní (řídící menu), pomocí kterého lze přepínat mezi 

jednotlivými okruhy. 

 Tlačítka a jejich funkce: 

 I.- otevře se okno s primárním okruhem jaderné elektrárny 

 II.- otevře se okno se sekundárním okruhem jaderné elektrárny 

 III.- otevře se okno terciálním okruhem jaderné elektrárny 

 Trendy I.- otevře se okno s grafem veličin primárního okruhu 

Trendy II.- otevře se okno s grafem veličin sekundárního okruhu 

Trendy III.- otevře se okno s grafem veličin terciálního okruhu 

 -tlačítka ke spuštění/pozastavení/zastavení simulace 

 - tlačítka sloužící k rychlosti simulace 1-9(1-reálná rychlost, 9- 9-ti 

násobek reálné rychlosti simulace) 

 - první tlačítko je tlačítko nápovědy programu,po zmáčknutí druhého se 

vypne simulátor. 

Hlášení - zde se objevují chybové hlášení, způsobené nesprávnou simulací 

Obr.č.11-Menu  
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5.2 Simulace snížení výkony reaktoru ze 100 na 70%  

 Na Obrázku č.12 je vidět graf veličin primárního okruhu. Úkolem bylo snížit výkon 

reaktoru ze 100% na 70%. Snížení výkonu reaktoru bylo dosaženo vložením regulačních 

tyčí do aktivní zóny a zvýšením koncentrace kyseliny borité v chladivu. Celý proces trval 

286s,  což je 4minuty a 46 sekund. 

Obrázek č.12- graf regulace výkonu reaktoru 

  

Obr. č.13- graf parametrů primárního okruhu 

Dále vidíme že neutronový výkon reaktoru z obrázku č.12 naprosto koreluje s tepelným 

výkonem z obrázku č.13.  
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5.3 Vliv okolní teploty na výkon reaktoru 

Jedním z dalších faktorů ovlivňujících elektrický výkon reaktoru je okolní 

(venkovní) teplota. Díky změnám teploty okolí se mění také teplota cirkulační vody. 

Teplota cirkulační vody zase ovlivňuje tlak páry na výstupu z turbíny. Čím nižší je tlak na 

výstupu z turbíny, tím vyšší je tlakový spád na turbíně a tím i její výkon. To znamená, že 

máme-li teplotu okolí -20°C, jaderná elektrárna produkuje zhruba 1040MWe, zatímco když 

je okolní teplota  30°C, produkce klesá na cca 950MWe. Důkaz tohoto tvrzení si můžeme 

ověřit při pohledu na obrázek č.14 

 

Obr.č.14- Hodnoty veličin terciálního okruhu 
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5.4 Výpadek hlavního cirkulačního čerpadla 

Při provozu může dojít k výpadku hlavního cirkulačního čerpadla, ať už chtěně 

(údržba, oprava), nebo nechtěně (výpadek), tím dojde ke snížení množství chladiva, které 

protéká primárním okruhem. Jelikož musíme udržet rozdíl teplot v horké a chladné větvi 

na 30°C, musíme snížit výkon reaktoru. V momentu výpadku čerpadla, musíme urychleně 

snížit výkon reaktoru a to tak, že vsunujeme regulační tyče do aktivní zóny. Po vsunutí 70 

regulačních tyčí se výkon a teplotní rozdíl stabilizuje a funguje při sníženém výkonu. 

obr.č.15- Primární okruh při výpadku jednoho z čerpadel 
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obr.č.16- výkon reaktoru 

 

 

 

 

 

 

obr.č.17- graf veličin primárního okruhu 
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5.5 Obtok turbíny, Najíždění turbíny, přifázování do sítě  

Obtok turbíny a její najíždění je jedna ze složitějších operací prováděných 

v jaderné elektrárně. Samotné najížděná začíná při neutronovém výkonu reaktoru 0,1% 

(10MW). Postupně se vytahují regulační tyče z reaktoru a tím zvyšujeme výkon. Musíme 

však postupovat velice pomalu, jelikož může rychle vzrůst perioda reaktoru a následně se 

rychle zvýší tlak. V sekundárním okruhu musíme přistoupit k tzv. „By-passu“, tedy 

obtékání turbíny. To znamená, že v počáteční fázi najíždění většinu páry, která má mířit 

do turbíny, tak míří přímo do kondenzátoru. Před turbínou se nachází rychlo zavírací 

ventil (RZV). Ten se nejdříve otevře na 1% a pouští do turbíny jen malé množství páry, ale 

i z tohoto malého množství se již začíná turbína otáčet rychlostí 100-120ot/min. Dále 

zvyšujeme výkon reaktoru a také přívod páry do turbíny, musíme si dávat pozor na výkyvy 

tlaků z parogenerátoru. Když je ventil otevřený na 6%, turbína pomalu dosahuje svých 

cílových otáček (3000ot/min). Jakmile turbína dosáhne těchto otáček, přifázujeme ji 

pomoci generátorového vypínače k síti. Otáčky jsou stanoveny na tuto hladinu, jelikož 

frekvence v elektrické síti je 50Hz. Celá operace trvala 46minut. 

obr.č.18- sekundární okruh při přifázování do sítě 
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obr.č.19- graf veličin sekundárního okruhu 

 

 

 

 

 

 

 

obr.č.20- graf veličin sekundárního okruhu 
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6. Závěr 

Hlavním cílem práce bylo simulovat vybrané procesy v jaderné elektrárně pomocí 

programu „Simulátor jaderné elektrárny“.  

První část bakalářské práce se zaobírá principiálně primárním okruhem jaderné 

elektrárny jako celku s jeho podrobným popisem. Druhá část se zabývá popisem a 

problematikou sekundárního okruhu.  

V třetí části bakalářské práce jsou popsány možnosti řízení procesů v jaderné 

elektrárně. Těmito procesy chápeme především způsoby regulace jaderného reaktoru. 

Tyto systémy rozdělujeme na tři základní a to regulační, kompenzační a havarijní. 

Předposlední část bakalářské práce tvoří teoretický základ pro samotné fungování 

reaktoru a tím i přípravu na samotnou simulaci. Jsou zde popsány procesy spouštění 

reaktoru jak fyzikálně tak energeticky a dále popsány způsoby kontroly jaderného 

reaktoru, tak jak probíhají v reálných podmínkách. 

Poslední část bakalářské práce se zabývá samotnou simulací procesů v jaderné 

elektrárně. Byly zvoleny náhodně prováděné operace, či podmínky, které ovlivňovaly chod 

jaderné elektrárny. Například změny okolní teploty v rozmezí -20°C až 30°C se projeví na 

výrobě elektrické energie. Při nejnižší možné venkovní teplotě je produkce 1040MWe a při 

teplotě 30°C 950MWe, to znamená rozdíl v produkci 9%, což není zanedbatelná hodnota. 

Dalším ze simulovaných dějů bylo najetí turbíny na 3000ot/min. Tento proces není 

nijak jednoduchý. Bylo zde nutno sledovat a udržovat tlaky v primárním a sekundárním 

okruhu, tak aby nevybočili z mezí a nespustil se tak havarijní systém. Pro najíždění se 

používá tzv By-pass. Jakmile turbína najela na své cílové otáčky, pomocí generátorového 

spínače se začal generovat elektrický proud z generátoru do sítě. Celá operace trvala 

46minut. 

Bakalářská práce měla za úkol simulovat procesy v jaderné elektrárně. 

Samotnému čtenáři by měla dát základní a srozumitelně podané informace o fungování 

jaderné elektrárny. 
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