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ANOTACE BAKÁLAŘSKÉ PRÁCE 

Bakalářská práce zahrnuje koncepci parních generátorů, která je zpracovaná podle 

způsobu chlazení reaktoru a podle jejich konstrukce. Koncepce podle způsobu chlazení 

zahrnuje parní generátory s plynem, roztavenými soli a tekutými kovy. V koncepci dle 

konstrukce jsou obsaženy schémata a popisy parogenerátorů přímých a nepřímých. Další část 

této práce obsahuje návrh parogenerátoru pro konkrétní jaderný reaktor. Tato část zahrnuje 

tepelný výpočet pro konečné dopočítání délky parogenerátoru. Součásti této části je taktéž 3D 

model ekonomizéru, který je součásti parogenerátoru.  

Klíčová slova: Jaderný reaktor, parní generátor, přestup tepla 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis includes conception of steam generators, which is processed by method 

of cooling system and also by their construction. Conception by method of cooling systém 

includes steam generators with gas, molten salt and liquid metals. In conception by 

construction are scheme and also description of steam generators direct and indirect. In next 

part of this thesis is draft of steam generator for specific nuclear reactor. This part includes 

heat calculation to calculate final lenght of steam generátor. In this part we also can find 3D 

model of economizer, which is the part of steam generator.  

Keywords: Nuclear reactor, steam generator, heat transfer
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1 Seznam použitého značení 

Cp měrná tepelná kapacita kapaliny [J·Kg
-1

·K
-1

] 

d1 vnitřní průměr trubky [m] 

D1 vnitřní průměr pláště [m] 

d2 vnější průměr trubky [m] 

D2 vnější průměr pláště  [m] 

de ekvivalentní průměr [m] 

g zrychlení [m·s
-2

] 

i´ entalpie pracovní látky na vstupu [kJ·kg
-1

] 

i´´ entalpie pracovní látky na výstupu [kJ·kg
-1

] 

i1 entalpie vody na vstupu do ekonomizéru [kJ·kg
-1

] 

i2 entalpie vody na výstupu z ekonomizéru [kJ·kg
-1

] 

i3 entalpie vody na vstupu do výparníku [kJ·kg
-1

] 

i4 entalpie vody na výstupu z výparníku [kJ·kg
-1

] 

i5 entalpie vody na vstupu do přehříváku [kJ·kg
-1

] 

i6 entalpie vody na výstupu z přehříváku [kJ·kg
-1

] 

ia entalpie sodíku na vstupudo ekonomizéru [kJ·kg
-1

] 

ib entalpie sodíku na výstupu z ekonomizéru/ entalpie sodíku na vstupu do 

výparníku 

[kJ·kg
-1

] 

ic entalpie sodíku na výstupu z výparníku/ entalpie sodíku na vstupu do 

přehříváku 

[kJ·kg
-1

] 

id entalpie sodíku na výstupu z přehříváku [kJ·kg
-1

] 

k součinitel prostupu tepla  [W·m
-2

·K
-1

] 

ke součinitel prostupu tepla ekonomizéru [W·m
-2

·K
-1

] 

kp součinitel prostupu tepla přehříváku [W·m
-2

·K
-1

] 

kv součinitel prostupu tepla výparníku [W·m
-2

·K
-1

] 

L‘e délka ekonomizéru [m] 
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L’p délka přehříváku [m] 

L’v délka výparníku [m] 

Lcelk celková délka parogenerátoru [m] 

Le délka ekonomizéru s rezervou 20% [m] 

Lp délka přehříváku s rezervou 20% [m] 

Lv délka výparníku s rezervou 20% [m] 

mčl hmotností tok článku [kg·s
-1

] 

mH2O hmotností tok vody [kg·s
-1

] 

mNa hmotnostní tok sodíku [kg·s
-1

] 

nč počet článků [-] 

ntr počet teplosměnných trubek [-] 

Nu nuseltovo číslo [-] 

P1 vstupní tlak média [MPa] 

P2 výstupní tlak média [MPa] 

Pe pecletovo číslo [-] 

Pr prandtlovo číslo [-] 

Q tepelný výkon [MW] 

q tepelný tok ve výparníku [W·m
-2

] 

Qe tepelný výkon ekonomizéru [MW] 

Qp tepelný výkon přehříváku [MW] 

Qv tepelný výkon výparníku [MW] 

Re reynoldsovo číslo [-] 

s tloušťka stěny [m] 

SH2O průtočná plocha na straně  vody [m
2
] 

SNa průtočná plocha na straně sodíku [m
2
] 

t1 vstupní teplota vody do ekonomizéru [°C] 

t2 výstupní teplota vody z ekonomizéru [°C] 
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t3 vstupní teplota vody do výparníku [°C] 

t4 výstupní teplota vody z výparníku [°C] 

t5 vstupní teplota vody do přehříváku [°C] 

t6 výstupní teplota vody z přehříváku [°C] 

ta vstupní teplota sodíku do ekonomizéru [°C] 

tb výstupní teplota sodíku z ekonomizéru/ vstupní teplota sodíku do 

výparníku 

[°C] 

tc výstupní teplota sodíku z výparníku/ vstupní teplota sodíku do přehříváku [°C] 

td výstupní teplota sodíku z přehříváku [°C] 

ts střední teplota [°C] 

tvs vstupní teplota média [°C] 

tvýs výstupní teplota média [°C] 

Tvs vstupní teplota média  [K] 

Tvýs výstupní teplota média [K] 

    logaritmický spád [K] 

   e logaritmický spád ekonomizéru [K] 

   p logaritmický spád přehříváku [K] 

   v logaritmický spád výparníku [K] 

w střední rychlost ve článku [m·s
-1

] 

wH2O střední rychlost vody ve článku [m·s
-1

] 

wNa střední rychlost sodíku ve článku [m·s
-1

] 

αH2O součinitel přestupu tepla na straně vody [W·m
-2

·K
-1

] 

αNa součinitel přestupu tepla na straně sodíku [W·m
-2

·K
-1

] 

αv součinitel přestupu tepla při varu [W·m
-2

·K
-1

] 

λe Součinitel tepelné vodivosti kapaliny [W·m
-1

·K
-1

] 

λH2O součinitel tepelné vodivosti vody [W·m
-1

·K
-1

] 

λNa součinitel tepelné vodivosti sodíku [W·m
-1

·K
-1

] 
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λoc součinitel tepelné vodivosti oceli [W·m
-1

·K
-1

] 

μ dynamická viskozita kapaliny [m
2
·s

-1
] 

ρ hustota proudícího média [kg·m
-3

] 

ρe hustota kapalné složky [kg·m
-3

] 

ρH2O hustota vody [kg·m
-3

] 

ρNa hustota sodíku [kg·m
-3

] 

ρv hustota parní složky [kg·m
-3

] 

υ kinematické viskozita média [m
2
·s

-1
] 

υNa kinematické viskozita sodíku [m
2
·s

-1
] 
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2 Úvod 

 Již od pradávna je základním kamenem pro rozvoj naší společnosti získávání energie. 

V současné době existuje řada způsobů, jak energii získat. Tyto způsoby lze jednoduše 

rozdělit na energii získanou z obnovitelných zdrojů a energii získanou ze zdrojů 

neobnovitelných.  S rozvojem technologie se stále více zlepšuje způsob získávání energie  

z obnovitelných zdrojů, které představuje slunce, vítr, voda aj. Tento způsob je dokonale 

ekologický, avšak náklady na výrobu energie těchto zařízení, jsou kvůli investičním opravám, 

stále vysoké. Získávání energii z neobnovitelných zdrojů je nejrozšířenější. Jako hlavní zdroj 

pro výrobu této energie je používáno uhlí. Například v ČR je 51% celkového množství 

vyrobené energie, získáno z elektráren uhelných. U výroby energie z těchto zdrojů je však 

nezbytné pohlédnout více do budoucnosti a myslet tak „na zadní kolečka“. Od roku 1960 až 

do současnosti se počet obyvatel zdvojnásobil a s tímto nárůstem zcela logicky vzrůstá  

i spotřeba energie => úbytek těchto neobnovitelných zdrojů. Výroba energie elektrárny 

jadernými je zhruba 22 % celkově vyrobené energie na světě, kde má největší podíl například 

Francie, Belgie či Slovensko. Je tedy nezbytné, aby vedle tak rozšířených uhelných 

elektráren, byly stále rozšiřovány a vylepšovány právě elektrárny jaderné.[1,2] 

 Jaderné elektrárny, někdy také chybně označovány „atomové elektrárny“, jsou 

elektrárny, které získávají energie pomocí jaderných reakcí v atomovém jádře, probíhajících 

v jaderném reaktoru. Základní dělení těchto elektráren je podle počtu okruhů. Tedy 

jednookruhové (elektrárny používající tzv. varné reaktory), dvouokruhové (nejčastější, 

používají tlakovodní reaktory) a tříokruhové (reaktory IV.generace - rychlé reaktory). 

Energie, která je získána v těchto reaktorech, je využívána k výrobě páry v parogenerátorech, 

která následně roztáčí parní turbínu, která tuto mechanickou práci pomocí generátoru mění na 

elektrickou. Jsou současně nejekonomičtějším, nejúčinnějším, a když vynecháme výrobu 

z obnovitelných zdrojů, tak i nejekologičtějším způsobem výroby energie. Historie jaderných 

elektráren sahá až do 40-50.let 19.století , avšak stále nejsou primárním zdrojem energii. 

Hlavními důvody jsou investiční náklady na elektrárnu, problémy s jaderným odpadem  

a v neposlední řadě také protesty, vyvolané některými haváriemi (Černobylská havárie  

či havárie ve Fukušimě). V současné době se nejčastěji používají v elektrárnách jaderné 

reaktory III. generace, reaktory typu PWR(VVER). Jako palivo je zde používán obohacený 

uran 235. Tyto elektrárny pracují v otevřeném palivovém cyklu a nedokážou tak využít 

veškerý potenciál paliva. Nyní se však pracuje na rozvoji jaderných reaktorů IV. Generace, 

tzv. rychlých reaktorů, které jadernou energetikou posílají do zcela jiných rozměrů. 
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 Jaderné reaktory IV. Generace jsou reaktory, které pracují v uzavřeném palivovém 

cyklu a dokážou tak využít mnohem větší potenciál paliva (jsou schopny využít i uran 238  

či thorium 232). Zajistí tak snížení nebezpečnosti jaderných odpadů a zmenšení jeho objemu, 

čímž se také sníží riziko využití jaderného odpadu pro nemírové účely.  Nejčastějším typem 

jaderných elektráren s reaktorem IV. generace je jaderná elektrárna s reaktorem chlazeným 

sodíkem, čímž se pomalu dostáváme k hlavnímu tématu této práce.[2] 

  Jaderná elektrárna s reaktorem chlazeným sodíkem pracuje na podobném principu 

jako jiné jaderné elektrárny (s tlakovodním či varním reaktorem), avšak pracuje 

v tříokruhovém systému, při vyšších teplotách. Její základní části jsou reaktor, výměníky, 

turbína, generátor, čerpadla, kondenzátor a v této práci stěžejní - parní generátor. Nyní se tedy 

zaměřím pouze na parní generátor a vynasnažím se o co nejvěcnější popis tohoto zařízení 

včetně následných tepelných výpočtů v jeho částech a návrhu parogenerátoru, které jsou 

rovněž stěžejní v této práci. [3] 
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3 Parní generátory  

Parní generátor (dále jen „parogenerátor“) je povrchový rekuperační výměník, který 

předává teplo z jednoho okruhu elektrárny do dalšího okruhu. U elektráren s rychlými 

jadernými reaktory je to konkrétně předávání tepla mezi médiem sekundárního okruhu  

a médiem terciárního okruhu. Parogenerátor je v jaderné elektrárně nejdůležitějším  

a největším výměníkem tepla. Chladící médium, které předává toto teplo je u elektráren 

s tlakovodním reaktorem nejčastěji voda. U reaktorů IV. generace je však kladen důraz na 

mnohem lepší fyzikální a tepelně technické vlastnosti, a proto se jako ideální chladiva jeví 

hlavně plyny (oxid dusičitý, helium), roztavené soli a tekuté kovy (sodík či olovo). V dosud 

postavených jaderných elektrárnách se prozatím používá nejčastěji chlazení sodíkem.[4,5] 

3.1 Parogenerátory s plynem 

Parogenerátor by měl pracovat v systému označovaném GFS (Gas-Cooled Fast 

Reactors). Tento způsob se prozatím nepoužívá a na jeho vývoji se stále pracuje. Systém by 

měl být buď jednookruhovým, kde by chladivem byl CO2 nebo helium. Toto chladivo by 

pohánělo plynovou turbínu s kompresorem a generátorem. Výhodou použití CO2 je jeho 

„přátelské“ chování se vzduchem, vodou či vodní parou. Chladivo navíc nemá vysoký kladný 

dutinový koeficient reaktivity, můžeme zde tedy použít palivo s větším podílem minoritních 

aktinoidů (Radionuklidy s velmi dlouhým poločasem rozpadu). Druhým způsobem je 

dvojokruhové řešení, kde by chladivem v primárním okruhu bylo Helium a v sekundárním 

okruhu CO2, pracovní teplota (na výstupu z reaktoru) by v tomto případě byla okolo 

800°C.[6,7] 

Mezi další způsob chlazení patří chlazení s velmi vysokou teplotou chladícího plynu. 

Systém, ve kterém by měl parogenerátor pracovat je označován VHTR(Very-High-

Temperature Reactors). Chladivem by mělo být helium a pracovní teplota by byla až 1000°C. 

Tato teplota by výrazně zvýšila požadavky na materiály, které by se v daném systému 

používaly, samozřejmě tedy i na materiál parogenerátoru. Při takto vysokých teplotách by se 

zde využívala hlavně výroba vodíku, který by mohla být až 200 tun za jeden den. Jedná se 

 o jediný typ reaktorů IV. Generace, pomineme-li reaktory chlazené sodíkem, který by mohl 

být k dispozici už do roku 2030. [7,8] 

3.2 Parogenerátor s roztavenými soli 

U reaktorů značených MSR (Molten Salt Reactor) by se měli jako chladící medium 

používat roztavené soli, například fluorové soli. Existuje mnoho alternativních řešení pro 
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tento typ chlazení, které se liší na základě použitého paliva a energetického spektra 

používaných neutronů. Jako jedna z možností se jeví rozpouštění paliva v solích ve formě 

fluoridu uraničitého či fluoridu thoričitého. K rozpuštění by se využívala směs LiF a BeF2 ve 

kterých se fluorid uraničitý i thoričitý velmi dobře rozpouští. Další možnost by bylo použití 

roztavených solí pouze jako chladivo, kde by stejně jako u tekutého sodíku (viz 2.3.2) nebyl 

potřebný vysoký tlak, pro vysoké teploty paliva. Palivo by mělo být rozloženo v keramické 

formě v grafitové matraci, která by sloužila zároveň jako moderátor.  

 Režim v jakém bude reaktor pracovat, je závislí na dané konstrukci. Tento způsob 

chlazení reaktorů je již dlouho dobou zkoumán, avšak experimentálně byl naposledy zkoušen 

v 60. letech minulého století a od té doby je výzkum pouze teoretický. Jedná se tedy  

o „nejnáročnější“ typ chlazení reaktorů a jeho nástup bude ještě během na dlouho trať. 

[9,11,17] 

3.3 Parogenerátor s tekutými kovy 

Nejčastější a nejpoužívanější parogenerátor v dosud postavených elektrárnách 

s reaktory IV.generace. Jako chladící médium reaktoru je používán sodík, výjimečně rtuť, 

olovo, případně eutektikum olovo-bismut. V tabulce 3.3.1 jsou uvedeny tepelně fyzikální 

vlastnosti kovových chladiv, následně v tabulce 3.3.2 jsou uvedeny jaderné vlastnosti. [7,17] 

Chladivo NaK 78 Pb Bi Pb – 55,5 B Hg 

Hustota 

[kg·m
-3

] 

 

847 (100°C) 

703 (700°C) 

10 510 (400°C) 

10 270 (600°C) 

10 030 (300°C) 

9 660 (600°C) 

10 460 (200°C) 

9 640 (800°C) 

13 350 (100°C) 

12 880 (300°C) 

Měrné teplo 

[J·kg
-1

·K
-1

] 

146,5 

(144 až 58°C) 

154,9 

(400 až 500°C) 

148,2 (400°C) 

166,2 (800°C) 

879,2 až 921,1 

(200 až 800°C) 

137,3 (100°C) 

136,1 (200°C) 

Tepelná 

vodivost 

[W·m
-1

·K
-1

] 

247,0 (200°C) 

263,8 (400°C) 

15,9 (400°C) 

15,1 (600°C) 
15,5 (400°C) - 

10,0 (100°C) 

12,6 (200°C) 

Teplota 

tavení 

[°C] 

-11 327,4 271 125 38,87 

Bod varu 

[°C] 
784 1 737 1 447 1 670 357 

Tabulka 3.3.1 Tepelné fyzikální vlastnosti kovových chladiv[12] 
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Chladivo Na K Bi                Hg 

Radioaktivní 

izotopy, 

vznikající 

reakcí  

X
A
(n,γ) X

A+1
 

N 
24

 K 
42

  Bi
 210

 Hg 
203

 Hg
205

 

Poločas 

rozpadu 
14,97 h 12,44 h 5 d 49,9 d 5,5 min 

Druh záření β γ β γ β β γ β 

Energie záření 

[pJ] 
0,223 

0,22 

0,44 

0,33 

0,572 
0,243 0,187 0,033 0,043 0,28 

Tabulka 3.3.2 Jaderné vlastnosti kovových chladiv[12] 

3.3.1 Parogenerátor s olovem 

Tento typ parogenerátoru, který jako chladivo reaktoru používá olovo, již spolehlivě 

funguje například v ruských ponorkách, které tento systém chlazení využívají již přes 40. let. 

Systém, ve kterém pracuje, se označuje LFR(Lead-Cooled Fast Reactors). Nevýhodou tohoto 

typu chlazení je vysoká teplota tavení (327°C), proto se také místo olova používá eutektikum 

olovo-bismut, které se taví již při 123°C. Pracovní teplota by měla být okolo 500°C a při 

použití speciálních materiálu, by mohla být až 800°C. Tyto teplota však nejsou udržitelné 

v celém okruhu, a proto je nižší teplota tavení výhodnější. Při takto vysokých teplotách je 

umožněna termochemická produkce vodíku pro vodíkové hospodářství. Palivo v reaktorech 

by bylo v kovové formě nitridů uranu a plutonia, případně ve formě kovové 

Ve vývoji chlazení tohoto typu se pracuje také na vývoji tzv. mobilních reaktorů  

o výkonu okolo 100MWe, který by se po využití paliva (cca 15.let), poslal do výrobního 

závodu, kde by palivo bylo opět doplněno. .[10,11,17] 

 

3.3.2 Parogenerátor se sodíkem 

Nejperspektivnější způsob chlazení, ve kterém parogenerátor pracuje, je v současnosti 

chlazení reaktoru sodíkem. S tímto způsobem navíc máme prozatím největší zkušenosti 

v oblasti chlazení reaktorů IV.generace. Sodíkově chlazené reaktory jsou provozovány 

například ve Francii (reaktor Phoenix), v Japonsku (Monju) a v Rusku( BN-600, BN-800). 

Tyto státy také současně spolupracují na experimentálních programech a zařazení reaktorů 

chlazených sodíkem do dalších jaderných elektráren. Vzhledem k vysokým finančním  

i technickým nárokům se však další uvedení do provozu plánuje přibližně v roce 2030. 
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Reaktory chlazené sodíkem by měly být dvojího druhu. Menší zařízení s výkonem do 

600MWe, kde by palivo mělo být v kovové podobě, která by obsahovala uran, plutonium  

a transurany
1
. Vetší zařízení s výkonem až 2000MWe by mělo obsahovat palivo směsi 

plutonia a uranu ve formě jejich oxidů.[10,11] 

4 Technologie sodíku 

Použití sodíku jako chladícího média pro jaderné reaktory je ideální alternativou kvůli 

požadavkům, které jsou na chladící medium v jaderných elektrárnách s rychlými reaktory 

kladeny. Sodík dokáže v co nejmenší míře zachycovat a zpomalovat rychlé neutrony  

a zároveň je schopen odvést s reakční zóny dostatečně velký tepelný výkon. [11] 

4.1 Fyzikální vlastnosti 

Hlavním faktorem proč je jako chladivo zvolen právě sodík, je jeho vysoká tepelná 

vodivost λ, který činí 142 W·m
−1

·K
−1

(pro srovnání například železo disponuje tepelnou 

vodivostí „pouze“ 80,2 W·m
−1

·K
−1

). Na základě této tepelné vodivosti můžeme dosáhnout 

také vysokých součinitelů přestupů tepla α (řádově 10
4
W·m

−2
·K

−1
). Sodík má také vysoký 

bod varu, který je při atmosférickém tlaku 881°C ± 3°C a umožňuje nám tak pracovat i při 

vysokých teplotách (550°C) reaktoru.  Další výhodou sodíku je jeho odolnost vůči záření  

a vysokým teplotám, kdy se vlivem těchto faktorů prakticky nerozkládá. [13] 

Díky všem těmto fyzikálním parametrům sodík umožňuje dosahovat vysokých teplot 

v kapalném stavu, při relativně nízkých tlacích, které se řádově pohybují v desetinách 

megapascalů. Vzhledem k těmto vysokým teplotám, jsme schopni v parogenerátorech 

vytvářet páru vysokých parametrů, která nám tak zvyšuje celkovou účinnost elektrárny.  

Sodík se ve své čisté podobě taví již při 97,8°C a jeho objem se tak zvětšuje o 2,7%. 

Skupenské teplo tavení je 113,2 KJ·kg
-1

. Kinematický viskozita sodíku je závislá na teplotě, 

kdy v rozmezí 100 – 400°C je tekutost sodíku přibližně stejná jako tekutost vody při 40 – 

100°C, čímž narážíme na první nevýhodu používání sodíku. Čistý sodík, jak již bylo zmíněno, 

se taví při 97,8°C, avšak sodík běžných kvalit značně převyšuje teplotu 100°C. Je tedy 

nezbytné, aby bylo potrubí před naplnění sodíkem, předehřáno na 200-250°C. Předehřívání je 

většinou prováděno elektrickým ohřevem.  

Měrná tepelná kapacita sodíku je taktéž značně vysoká, při provozní teplotě elektrárny, 

tedy okolo 500°C je její velikost přibližně 1261 J·Kg
-1

 K
-1 

, v porovnání například s olovem, 

                                                 
1
 Chemické prvky, které jsou uměle vytvořeny- neptunium, plutonium, americium a curium 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Neptunium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plutonium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Americium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Curium
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které má hodnotu 129 J·Kg
-1

 K
-1 

a také je potenciálním chladivem budoucích jaderných 

elektráren, je rozdíl zcela markantní.  

Nepříjemnou součástí procesu je působením neutronového záření na sodík. Za působení 

táto radiace se sodík v reaktoru zaktivuje za vzniku isotopu 
24

Na s poločasem rozpadu 15h, 

případně na  isotop 
22

Na s poločasem rozpadu 2,6 let. [13,14] 

23
Na (n,γ) → 

24
Na + e

+ 
       (A) 

23
Na (n,2n) → 

24
Na + e

+       
(B) 

4.2 Chemické vlastnosti 

Již při pokojové teplotě se na vzduchu sodík pokrývá šedou vrstvou složenou 

z hydroxidu a oxidu sodného. Teplota samovznícení je na vzduchu 115°C. Manipulaci se 

sodíkem musíme provádět v inertním (nereagujícím) prostředím, které obvykle bývá argon, 

helium, případně dusík.  

Nejnebezpečnější a zároveň největším problémem při chlazení rychlých jaderných 

reaktorů je reakce sodíku s kyslíkem. Ať už dojde ke styku sodíku s vodou či vzduchem,  

v obou případech dochází k velmi rychlé, exotermické reakci, při které může dojít k explozi. 

V důsledku těchto okolností je parogenerátor, kde probíhá tepelná výměna mezi sodíkem  

a vodou, velmi důležitým a choulostivým místem celého systému jaderné elektrárny. [14,15] 

Reakce sodíku s vodou  

2 Na  + H2O  →  Na2O  + H2  + 133,05 KJ/    (C) 

Na + H2O → NaOH + 
 

 
H2 + 740,84 KJ/    (D) 

Při teplotách nižších než je bod tavení hydroxidu sodného tedy 315°C, probíhá reakce 

za vzniku hydroxidu sodného a vodíku a neprobíhá žádná reakce s přebytkem sodíku. Tyto 

teploty nás však příliš nezajímají, neboť teplota sodíku v jaderných elektrárnách dosahuje 

mnohem vyšších hodnot. Při vyšších teplotách než zmiňovaných 315°C reaguje hydroxid 

sodný s přebytkem sodíku na oxid sodný a vodík, který tvoří následně s kyslíkem třaskavou 

směs. Tlak prostředí v těchto reakcích nehraje roli při zastavení či obrácení průběhů 

reakce.[14,15] 
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Reakce sodíku s kyslíkem 

2 Na  + 
 

 
O2  →  Na2O        (E) 

Sodík v tuhém stavu se, jak již bylo zmíněno, pokrývá oxidem a tak postupně 

zpomaluje reakci, až ji zcela zastaví. V tekutém sodíku (při vysokých teplotách) však probíhá 

reakce rychleji, hořením. [13,14] 

Působení sodíku na ocel 

Sodík v čisté formě není příliš agresivní vůči ocelím, avšak oxidy v něm obsažené 

značně zvyšují rychlost koroze materiálů. Oxidy v sodíku také způsobují snižování 

mechanických vlastností ocelí a zapříčiňují jejich křehnutí. [13] 

Mezi nevýhodu používání všech tekutých kovů je jejich působení na ocel. Často 

dochází k rozpouštěním některých složek oceli v sodíku a následnému přenášení těchto složek 

okruhem. U sodíku se setkáváme například s oduhličování perlitických a nauhličování 

austenitických ocelí. Je tedy nezbytné oceli vybírat a upravovat, tak aby byly vhodné pro 

práci v prostředí sodíku. Zvyšování odolnosti vůči oduhličování se provádí legováním oceli 

prvky, které tvoří stabilní sloučeniny s uhlíkem (titan, molybden), které vytváří karbidy. 

V případě zvýšení odolnosti vůči nauhličování, bychom se naopak měli vyvarovat prvkům 

tvořícími karbidy.[13] 

4.3 Sdílení tepla v sodíku 

Použití sodíku jako chladiva reaktoru nám umožňuje dosáhnout vysokých měrných 

výkonů. Sdílení tepla v tekutých kovech je z části stále experimentální a nezcela přesný obor.  

Rozdělení na kapaliny, plyny a tekuté kovy (tedy i tekutý sodíky) provádíme na základě 

výpočtu z kinematické viskozity a teplotní vodivosti daného materiálu. 

K tomuto určení používáme charakteristiku dle Prandtlova čísla 

    
 

 
  (1)  

Kde υ je kinematická viskozita a α tepelná vodivost 

Při Pr > 0,72   plyny či kapaliny, Při Pr<1 tekuté kovy   

Výhodou tekutých kovů je ten, že při proudění zasahuje vliv tepelné vodivosti i do 

turbulentního jádra a tím zvyšuje množství sdíleného tepla. Na rozdíl od proudění tekutin, kde 

teplo prochází pouze laminární vrstvou, je přenos tepla v turbulentním jádru zanedbatelný. 
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Z těchto faktů lze tedy říct, že součinitel přestupu tepla je při podobném proudění u tekutých 

kovů výrazně vyšší než u tekutin. Více o sdílení tepla v sodíku v kapitole [13] 

5 Princip parních generátoru s reaktorem chlazených sodíkem 

Základním principem parogenerátoru je výměna tepla mezi chladícím médiem reaktoru 

(sodíku) a médiem, jenž se ohřívá (vody), jehož zjednodušené schéma můžeme vidět na  

obr. 5. Při výměně tepla voda-sodík je kladen důraz na vysokou bezpečnost, avšak zároveň na 

co možná největší výměnu tepla mezi danými médii. Kvůli nebezpečí, které vzniká při reakci 

vody se sodíkem, je koncepce parogenerátoru jedním z nejzávažnějších problémů v oblasti 

chlazení rychlých jaderných reaktorů. [11,20] 

 

Obr. 5: Schéma přímého parogenerátoru [24] 
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5.1 III.okruhový systém 

Pro pochopení funkce parogenerátoru je důležité pohlédnout na celý systém, ve kterém 

parogenerátor pracuje a popsat si jeho základní okruhy. Schéma je vykresleno na obr. 5.1. 

 

Obr. 5.1: Schéma Jaderné elektrárny s rychlým reaktorem chlazeným sodíkem [11] 

I.okruh je tvořen reaktorem,sodíkovým čerpadlem, chladícím mediem(sodíku)  

a tepelným výměníkem. V tomto oběhu jsou teploty nejvyšší (546°C) avšak tlak nejnižší 

(1,4MPa). V tepelném výměníku sodík předává své teplo dalšímu sodíkem, který je součástí 

II.okruhu. 

II.okruh je tedy tvořen tepleným výměníkem, potrubím se sodíkem, sodíkovým 

čerpadlem a parogenerátorem. V tomto okruhu je teplota nepatrně nižší (520°C) a tlak se 

zvýší na 1,6MPa. V parogenerátoru sodík předává své teplo vodě, která je součásti okruhu III.  

V III.okruhu systému se nachází potrubí s vodou, parogenerátor, parní turbína, 

kondenzátor a čerpadlo. Teplota klesá na zhruba 500°C a tlak výrazně vzroste na 16MPa. 

[16,20] 

  



Michal Urban                          Parogenerátor rychlých jaderných reaktorů chlazených sodíkem 
 

23 

 

6 Konstrukčních řešení parogenerátorů se sodíkem 

Jedním z hledisek pro rozdělení parních generátorů je podle velikosti průměru pláště na 

tělesové, makromodulové (makročlánkové) a mikromodulové (mikročlánkové). Tělesové 

parogenerátory mají průměr pláště od 3m a jsou používány pro největší výkony. 

Makromodulové parogenerátory mají průměr pláště v rozmezí 1 – 1,5 m. Průměr pláště 

mikromodluvových parogenerátorů bývá do 300mm.  Další rozdělení parogenerátorů je dle 

typu konstrukce na přímé a inverzní. [17] 

6.1 Přímé parogenerátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1.1: Přímá koncepce a) [17] 

Způsob řešení, které je zjednodušeně 

vykresleno na obr. 6.1.1 se používá jak pro 

parogenerátory tělesové (korpusové) tak pro 

parogenerátory makromodulové s přímými 

trubkami, které jsou přivařeny do dolní a horní 

trubkovnice. Tepelná dilatace (roztažnost) trubek a 

pláště je řešená měchovým kompenzátorem. Tento 

typ parogenerátoru byl například k chlazení 

ruského reaktoru BN 600 či německého reaktoru 

SNR 300. [17,20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1.2: Přímá koncepce b) [17] 

Koncepce na obr. 6.1.2 je taktéž použitelná 

pro parogenerátory tělesové i makromodulové. 

Trubky jsou stejně jako u typu a přivařeny do 

dolní a horní trubkovnice. Hlavním rozdílem je 

řešení tepelné dilatace, která se řeší 

kompenzačním ohyby na trubkách. Toto řešení 

bylo v jednom z návrhů pro přehřívák páry pro 

reaktor BN600. [17,20] 
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Obr. 6.1.3: Přímá koncepce c) [17] 

Řešení (obr 6.1.3.) toho parogenerátoru je 

použitelné pro tělesový typ parogenerátoru. 

Spočívá v přivařeních trubek do jedné 

trubkovnice. Díky tvaru, který tento typ používá je 

zde velmi dobře řešená tepelná dilatace trubek i 

pláště.(Tento typ parogenerátoru je předmětem 

výpočtu sdílení tepla mezi sodíkem a vodou 

v kapitole 13 )  [17] 

 

 

Obr. 6.1.4: Přímá koncepce d) [17] 

Dalším tělesovým typem parogenerátoru  

(obr. 6.1.4) je řešení s Fieldovými trubkami, které 

jsou přivařeny k horní trubkovnici. Voda v tomto 

řešení proudí dolů fieldovými trubkami a zpět se 

vrací mezidruhovým prostorem, již formou směsi 

horké vodní páry a vody. Tento způsob řešení se 

uplatnil například ve výparníku anglického 

reaktoru PFR. 

[17,20] 
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Obr. 6.1.5: Přímá koncepce f) [17] 

Podobně jako řešení typu c) využívá tento 

typ (obr 6.1.5) konstrukci trubek do tvaru U, čímž 

řeší výborně tepelnou dilataci. Trubky jsou na 

obou koncích přivařeny k trubkovnici ve stejně 

výšce. Tímto řešením byly konstruovány 

přehříváky páry sovětských parních generátoru u 

reaktoru BN 350. [17] 

 

Obr. 6.1.6- Přímá koncepce g) [17] 

Ideální řešeni na obr 6.1.6 pro 

mikromodulové provedení parních generátorů. 

Opět se zde setkáváme s vhodnou konstrukcí 

trubek do U. V modelech tohoto typu byly použity 

dvojité trubkovnice, ke kterým byly trubky 

přivařeny. Důvodem této konstrukce je vznik 

netěsnosti v oblasti svaru trubek a trubkovnice. 

Pomocí meziprostoru dokážeme určit míru 

netěsností daných svarů. V  meziprostoru se jedná 

jak o chemickou, tak o fyzickou kontrolu. 

Chemická kontrola se provádí vyplněním prostoru 

Heliem, kde se chemickým vzorkováním určí 

případné netěsností. Fyzická kontrola se provádí 

pomocí porovnání tlaků v meziprostoru s tlaky 

v trubkách. Parní generátory tohoto typu se 

vyráběl v ČSR a byly dodány pro sovětské 

reaktory BOR 60. [17,19] 
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Tělesový typ parogenerátoru h) používá ve 

své koncepci konstrukci trubek ve tvaru hadů, bez 

jakékoliv trubkovnice a svarů. Tento způsob řešení 

předcházel parogenerátorům typu g) pro reaktor 

BOR 60, jeho řešení se však neosvědčilo a bylo 

řešením typu g) nahrazeno.[17] 

 

 

 

 

 Dalším tělesovým typem je generátor 

s šroubovicovitě vinutými trubkami. Tento typ 

vynutí zajišťuje velkou teplosměnnou plochu, díky 

které je parogenerátor vhodný pro vysoké výkony. 

Parogenerátor tohoto typu byl aplikován 

k reaktorům Super Phénix 1[17] 

Obr. 6.1.7: Přímá koncepce h) [17] 

Obr. 6.1.8:  Přímá koncepce  ch) [17] 
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6.2 Inverzní parogenerátory 

6.3 Bezpečnostně-konstrukční prvky parogenerátorů se sodíkem 

Způsobů jak zabezpečit nebo aspoň snížit reakci mezi vodou a sodíkem je více 

(zmiňované inverzní parogenerátory či meziprostory v mikromodulovém provedení 

parogenerátoru). Mezi další bezpečnosti prvky patří dvojité trubky. 

Zabezpečení pomocí dvojitých trubek 

Dvojité trubky jsou dvě souosé trubky, které jsou do sebe zasunuté. Velikost prostoru 

mezi jednotlivými průměry musí být, kvůli lepšímu sdílení tepla mezi sodíkem a vody, co 

možná nejmenší. Vnitřní trubka je opatřena drážkami, které slouží jako indikační prostor 

(vyplněný heliem). Řez dvojitou trubkou a dvojitou trubkovnicí je na obr. 6.3  [17] 

  

 

Obr. 6.2: Inverzní koncepce i) [17] 

Rozdíl oproti přímým parogenerátorům je ten, 

že voda již neproudí trubkami parogenerátoru, ale je 

v plášti a naopak sodík proudí trubkami. 

Z finančního hlediska je tento typ parogenerátorů 

horší variantou kvůli vyšším nárokům na stěny 

pláště. Voda jak již jsme si vysvětlili v III. 

okruhovém systému má totiž podstatně větší tlak než 

sodík a tudíž musí být stěny pláště daleko silnější. 

Ač je tento typ finančně náročnější, z hlediska 

bezpečnosti se jedná o mnohem lepší řešení. 

V případě poruše trubek mezi sodíkem a vodou u 

přímých parogenerátorů, má sodík mnohem větší 

prostor na reakci a dochází k plné až explozivní 

reakci. V opačném případě u invertních 

parogenerátorů, však při poruše nemá sodík (v 

mnohem menším průměru trubky) tolik prostoru, aby 

se reakce plně rozvinula, a dochází tak k utlumení 

této reakce. Parní generátory tohoto typu se vyráběl 

v ČSR a byly dodány pro sovětské reaktory BOR 60 

a BN350.[17,19] 
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1-Indikace meziprostoru 

2-Plášť parogenerátoru 

3-vnitřní trubka dvojité trubky 

4-vnější trubka dvojité trubky 

5-druhá trubkovnice 

6-indikační meziprostor vyplněný heliem 

7-první trubkovnice 

 

 

 

 

Obr. 6.3: Řez dvojitou trubkou [17] 

6.4 Použité materiály na výrobu parogenerátor 

Jako materiál pro konstrukci parogenerátorů se požívají oceli s vysokou 

korozivzdorností a odolnosti vůči vysokým teplotám. Je možno použití ocelí 

chrommolybdenových či austenitických chromniklových ocelí. Pro teploty nižší než 450°C 

jsou používány chrommolybdenové oceli (obsahující 2,2-5% Cr, 1% Mo) s nízkým 

přídavkem vanadu, niobu (do 0,3%) – pro vyšší teploty jsou obsahy těchto prvků vyšší. 

Austenitické oceli odolávají teplotám až 900°C. 

Značení chrommolybdenové ocelí je 41XY , X označuje procentuální zastoupení 

Chromu a Y označuje procentuální zastoupení Molybdenu. [18,20] 

V následující tabulce jsou uvedeny materiály vhodné k výrobě parogenerátoru 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka 6.1: Konstrukční oceli [25] 
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7 Havarijní systém sodíkových parogenerátorů 

Při nešťastném styku vody se sodíkem musí být zabráněno roztržení parního generátoru 

a to tak, že se spojuje sodíková strana parogenerátoru s havarijním systémem. Tento systém je 

naznačený na obr. 7. [17] 

 

Obr. 7: Schéma havarijního systém [17] 

I. Parní generátor 

II. Kompenzační nádrž 

III. Havarijní membrána 

IV. Separátor kapalných a pevných produktů 

V. Zásobník plynu 

VI. Zařízení pro spalování vodíku 

VII. Nádrž 

Kompenzační nádrž, která je napojena na parní generátor má plynový polštář z argonu 

čí dusíku a tlumí tak tlakovou sílu, která při styku vody se sodíkem vzniká. V případě, že tlak 

dále neklesá, dochází k protržení havarijní membrány (tato membrána je navíc opatřena noži, 

které v případě vysokého tlaku usnadní protržení). Následně proudí produkty reakce potrubím 

do separátoru. V tomto separátoru se pomocí odstředivé síly oddělují kapalné a pevné 

produkty reakce. Vodík je odváděn do zásobníku plynu, který se následně spaluje ve 

spalovacím zařízení 

Sodíkové okruhy (I. i II.okruh) jsou opatřeny vypouštěcími nádržemi, do kterých lze 

sodík vypouštět. Nádrže jsou vybaveny elektrickými ohříváky, aby se sodík před čerpání do 

okruhu roztavil. [17,18] 
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8 Přihřívání páry  

Přehřívání páry u jaderných elektráren se provádí kvůli snížení vlhkosti páry před 

vstupem do turbíny. Pomocí přihřívání páry dosahujeme taky celkově vyšší tepelné účinnosti 

elektráren, avšak toto zvýšení není příliš vysoké, ba naopak zde může dokonce docházet 

 i k jejímu snížení. Dle způsobů ohřevu a zapojení se rozlišují dva druhy přihřívání páry a to 

přihřívání jaderné a přihřívání nejaderné.[23] 

8.1 Nejaderné přihřívání páry 

U nejaderného přihřívání páry, které je znázorněno na obr. 8.1 putuje pára 

z parogenerátoru přes rozdělovač páry do přihřívače a vysokotlaké turbíny. Část páry, která 

putuje vysokotlakou turbínou, je po částečné expanzi v turbíně vedena taktéž do přihřívače. 

V přihřívači se zvyšuje teplota páry vedené z vysokotlaké turbíny, pomocí teploty páry 

vedena z rozdělovače páry. Teplota páry je však nižší než výstupní teplota z parogenerátoru. 

Nakonec je pára vedena do středotlaké (případně nízkotlaké) turbíny.[23] 

 

Obr. 8.1: Schéma nejaderného přihřívání páry [23] 
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8.2 Jaderné přihřívání páry 

U nejaderného přihřívání páry, které je znázorněno na obr. 8.2.1 putuje pára 

z přihříváku parogenerátoru nejdříve do vysokotlaké turbíny. Po částečné expanzi páry ve 

vysokotlaké turbíně, se část páry vrací do příhříváku parogenerátoru, kde se přihřeje na 

původní teplotu a putuje dále do středotlaké či nízkotlaké turbíny. V tomto případě má 

přihřátá pára nižší tlak. [23] 

Na obr. 8.2.2 je znázorněn TS diagram jaderného přihřívání páry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.2.1: Schéma jaderného přihřívání páry [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.2.2: TS- diagram přihřívání páry [22]  
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9 Návrh sodíkového parního generátoru 

Pro návrh parogenerátoru volím inverzní koncepci parogenerátoru, která je vůči přímé 

koncepci bezpečnější (viz kapitola 6.2). Parogenerátor se bude skládat ze tří částí: 

Ekonomizéru, výparníku a přehříváku. Každá z těchto částí má 50 paralelně řazených sekcí 

tvořenou mikromoduly tvaru U. Tyto mikromoduly jsou tvořeny pláštěm, ve kterém je 

uloženo 90 teplosměnných trubek. Charakteristiky pláště a teplosměnných trubek volím 

následující: 

 Plášť 

o Materiál ocel 17 255 

o Vnitřní průměr D1=0,250m 

o Vnější průměr  D2=0,270m 

 Teplosměnná trubka 

o Materiál ocel 15 418 

o Vnitřn průměr d1= 0,012m 

o Vnější průměru d2=0,018m 

Pro názornou představu je konstrukce vykreslena na obr. 9 

 

 

Obr. 9: Schéma konstrukce parogenerátoru[vlastní zpracování] 
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9.1 Postup tepelného výpočet 

Pro určení délky jednotlivých částí (Ekonomizéru, výparníku a přehřívače) je nutné 

provést tepelný výpočet pomocí následujících vztahů. [24,25,26,27] 

9.1.1 Výpočty použité pro všechny části parogenerátoru 

Určení střední teploty: 

 
   

        

 
      (2)  

  tvs - vstupní teplota      

  tvýs - výstupní teplota       

Určení hmotnostního toku: 

 
    

  

         
           (3)  

Q - Tepelný výkon [W] 

i‘‘ - Entalpie pracovní látky na výstupu [J·kg
-1

] 

i‘ - Entalpie pracovní látky na vstupu [J·kg
-1

] 

Určení hmotnostního toku pro jeden článek: 

      
  

  
          (4)  

mp - Hmotnostní tok [Kg·s
-1

] 

nč - Počet článků [-] 

Výpočet průtočné plochy teplosměnných trubek, průtočná plocha sodíku: 

 
    

    
 

 
            (5)  

d1 - Vnitřní průměr trubky [m] 

ntr - Počet teplosměnných trubek [-] 

π - Ludolfovo konstanta [3,14159] 

  



Michal Urban                          Parogenerátor rychlých jaderných reaktorů chlazených sodíkem 
 

34 

 

Výpočet průtočné plochy mezi trubkami, průtočná plocha vody: 

 
     

    
 

 
 
    

 

 
       

    (6)  

D1 - Vnitřní průměr pláště [m] 

d2 - Vnější průměr trubky [m] 

ntr - Počet trubek[-] 

Určení střední rychlosti ve článku: 

                                 
   

   
         (7)  

ρ   - Hustota proudícího média[kg·m
-3

] 

Stanovení Reynoldsovo kritéria pro průtok kruhovým průřezem: 

 
   

    
 

     (8)  

γ   - Kinematická viskozita [m
2
·s

-1
] 

Stanovení Reynoldsovo kritérium pro průtok nekruhovým průřezem: 

 
   

    

 
     (9)  

Zde již nelze počítat pouze s vnitřním průměrem pláště, neboť průřez je menší o plochu 

teplosměnných trubek. Je nutno tedy dopočítat tzv. Ekvivalentní průměr: 

 
     

    

 
   

    

             
      (10)  

Výpočet součinitel přestupu tepla v  trubkách, součinitel přestupu tepla sodíku: 

 
    

      

  
             (11)  

λNa  - Tepelná vodivost média-sodíku[W·m
-1

·K
-1

] 

Nu  - Nusseltovo číslo [-] 

Výpočet součinitel přestupu tepla mezi trubkami, součinitel přestupu tepla vody: 

 
     

       

  
             (12)  

λH2O  - Tepelná vodivost média-vody[W·m
-1

·K
-1

] 

Určení součinitele prostupu tepla: 
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(13)  

  s  - Tloušťka stěny [m] 

       - Tepelná vodivost oceli [W·m
-1

·K
-1

] 

Výpočet středního logaritmického spádu: 

 
   

     

   
  
  

 
    (14)  

T1  - Vstupní teplota v kelvinech [K]  

T2  - Výstupní teplota v kelvinech [K] 

Délka jednotlivých částí 

 
  

 

                 
    (15)  

9.2 Kriteriální rovnice pro proudění tekutými kovy 

Při přenos tepla pomocí tekutých kovů v jaderných elektrárnách s rychlými jadernými 

reaktory dosahujeme vysokých přenosů tepelných toků v aktivní zóně, čímž se zvětší celková 

účinnost jaderné elektrárny. Tyto velké tepelné toky jsou důsledkem vysokých hodnot tepelné 

vodivosti tekutých kovů (Viz kapitola 4.) Platí závislost:  

Re 10
4
 10

5
 10

6 

    Nu 5,05 5,43 5,5  

Pro nízké hodnoty Prandtlova kritéria je možné použít Elserův vztah [26] pro ohřev 

nebo ochlazování. Tato rovnice je použita při určování součinitelů přestupu tepla sodíku: 

                                 [-] (16)  

Re - Reynoldsovo kritérium 

Pr - Prandtlova číslo  

Pecletovo kritérium 

          [-] (17)  

 

Je třeba také zohlednit vliv náběhu proudu     
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                       [-] (18)  

                (19)  

                          [-] (20)  

                   (21)  

Kde korekční člen pro délku náběhu (4D<30) lze určit z rovnice 

 
         

 

 
 
   

 [-] (22)  

9.3 Kriteriální rovnice pro proudění vody   

Při turbulentním proudění vody v ekonomizéru a přehříváku využíváme Nusseltovy 

kriteriální rovnice 

                      [-] (23)  

Ve výparníku využíváme jiný vztah pro výpočet součinitele přestupu tepla 

 
           

  
  
 
   

            (24)  

Kde P1,P2 je vnější a vnitřní tlak výparníku, součinitel   se vypočte z následujícího 

vztahu: 

 
  

  
       

      
          

  
              

             (25)  

      - hustota kapalné složky [kg·m
3
] 

      - hustota parní složky [kg·m
3
] 

      - tepelná vodivost kapaliny [W·m
-1

·K
-1

] 

  g  - zrychlení [m·s
-2

] 

  Cp  - měrná tepelná kapacita kapaliny [J·Kg
-1

·K
-1

] 

  q  - tepelný tok ve výparníku [W·m
-2

] 

     - dynamická viskozita kapaliny [Ns·m
-2

] 
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10 Zadané hodnoty pro výpočet   

Kde:  t5= 349°C   Purpurově značený  ● Sodík 

t4=t3= 344°C   Modře značená  ● Voda/vodní pára 

t2=  339°C 

10.1 Parametry výměníku tepla sodík-voda-pára 

Tepelný výkon            

Sodíkový okruh 

 Vstupní teplota   380°C 

 Výstupní teplota  550°C 

Parní okruh 

 Tlak výstupní páry  14,9 MPa 

 Teplota výstupní páry  500°C 

 Teplota napájecí vody  260°C 

  

Obr. 10: Diagram protiproudé výměny tepla Sodík-Voda[vlastní zpracování] 



Michal Urban                          Parogenerátor rychlých jaderných reaktorů chlazených sodíkem 
 

38 

 

10.2 Tepelný výpočet 

Pro tlak 15,2 MPa byla zjištěna teplota 344°C.[28] 

Teplotní rozdíl mezi teplotou ekonomizéru a teplotou sytosti stanovíme na -5°C. Z toho 

vyplývá, že teplota z ekonomizéru je 339°C. 

Hodnoty entalpie určíme taktéž z tabulek voda a vodní pára.  

Etalpie páry pro teplotu t6=500°C   je i6=3330,5 KJ/kg 

Entalpie vody pro teplotu t1=260°C  je i1=1134,8 KJ/kg 

Entalpii za výparníkem určíme za předpokladu spádu entalpie Δi=450KJ/kg

 i4=2960 KJ/kg. 

Teplota sodíku na vstupu je 550°C, čemuž odpovídá entalpie id=850,5 KJ/kg, teplota na 

výstupu je 380°C a entalpie ia=550KJ/kg.  

Teplotní spády na přehříváku volím 55°C, u přehříváku 61°C a u ekonomizéru 60°C. 

T těchto teplotní spádů dopočtu hodnoty tb=440°C a tc=501°C 

Výpočet průtoku páry a sodíku 

Páry 
      

  

             
 

       

                     
              (26)  

Sodíku 
     

  

             
 

       

                 
             (27)  

Tepelný výkon parogenerátoru 

Tepelný výkon přehřívače 

    
                                             (28)  

Tepelný výkon výparníku 

   
                                           (29)  

Tepelný výkon ekonomizéru 

   
                                            (30)  
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11 Tepelný výpočet ekonomizéru 

11.1 Výpočet na straně sodíku 

Střední teplota sodíku v ekonomizéru se vypočítá pomocí počátečních a konečných 

teplot.  

      
 

 
       

 
       (31)  

Z tabulek fyzikálních vlastností sodíku [26] byly pro teplotu 410°C zjištěny hodnoty: 

hustota sodíku ρNa=858kg/m
3
, tepelná vodivost λNa=59W/m·K, prandtolovo číslo 

PrNa=0,525·10
-3

 a kinematická viskozita υNa=3,31·10
-7 

m
2
/s. 

Průtočná plocha:  

 
    

    
 

 
    

       

 
               

(32)  

Hmotností tok ve článku: 

                      
   

            
 

    

  
           

(33)  

Výpočtová rychlost sodíku: 

                     
   

       
 

  

           
            (34)  

Výpočet součinitele přestupu tepla 

Reynoldsovo kritérium  

 
   

      
   

 
          

         
                                 (35)  

Nusseltovo kriterium se určí z Pecletova kriteria  

                                    (36)  

                                            (37)  

Součinitel přestupu tepla určíme z nusseltova kriteria 

 
    

      

  
 

       

     
                  (38)  
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11.2 Výpočet na straně vody 

Střední teplota vody v ekonomizéru se vypočítá pomocí počátečních a konečných 

teplot.  

      
 

 
       

 
         (39)  

Z tabulek fyzikálních vlastností vody [28] byly pro teplotu 299,5°C zjištěny hodnoty: 

hustota vody ρH2o=712,5kg/m
3
, tepelná vodivost λH2o=0,539W/m·K, měrná tepelná kapacita 

Cp=5,736 KJ/kg·K, prandtolovo číslo PrH2o=0,97 a kinematická viskozita υNa=1,128·10
-7 

m
2
/s. 

Průtočná plocha: 

 
     

    
 

 
 
    

 

 
    

       

 
 
        

 
              

(40)  

Hmotností tok ve článku: 

                      
    

            
 

     

  
             

(41)  

Výpočtová rychlost sodíku: 

                      
   

        
 

    

            
            (42)  

Reynoldsovo kritérium: 

 
   

       

    
 

          

          
                              (43)  

Ekvivalentní průměr de: 

 
     

 

 
   

      

                 
        (44)  

Nusseltovo kritérium: 

                                                          (45)  

Součinitel přestupu tepla určíme z nusseltova kritéria: 

 
    

      

  
 

           

     
               (46)  
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Součinitel prostupu tepla pro tenkou trubku 

 
   

 

 
   

 
 
   

 
 

    

              
(47)  

11.3 Výpočet délky ekonomizéru 

 
    

       

   
   
   

 
         

(48)  

Délka ekonomizéru 

 
  
  

 

                 
  

                                              

(49)  

Je nutné předpokládat, že dojde k poškození některých trubek, které je nutno zaslepit. 

Vzhledem k tomuto faktu, je vhodné k teoreticky vypočtené délce připočíst rezervu 20%.  

         
          

11.4 Shrnutí zadaných a dopočítaných parametrů ekonomizéru 

Průměr pláště 270x10mm 

Průměr trubek 18x3mm 

Počet trubek 90 

Počet článků 50 

Tepelný výkon 105,97 MW 

Součinitel prostupu tepla 1117 W·m
-2

·K
-1

 

Výstupní teplota sodíku 380°C 

Výstupní teplota vody 339°C 

Délka 4,28m 

 

Tabulka 11.4: Parametry ekonomizéru 

 

  Obr. 11.4: Diagram výměny tepla v ekonomizéru 
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12 Tepelný výpočet výparníku 

12.1 Výpočet na straně sodíku 

Střední teplota sodíku z vstupních a výstupních hodnot 

      
 

 
       

 
         (50)  

Z tabulek fyzikálních vlastností sodíku [26] byly pro teplotu 470,5°C zjištěny hodnoty: 

hustota sodíku ρNa=840kg/m
3
, tepelná vodivost λNa=55,1W/m·K, prandtolovo číslo 

PrNa=0,5·10
-3

 a kinematická viskozita υNa=3,32·10
-7 

m
2
/s. 

Výpočtová rychlost sodíku 

                     
   

        
 

  

           
            (51)  

Reynoldsovo kritérium 

 
   

     

   
 

          

         
                                 (52)  

Nusseltovo kriterium  

                                 (53)  

                                           (54)  

Součinitel přestupu tepla určíme z nusseltova kriteria 

 
    

      

  
 

         

     
                  (55)  

12.2 Výpočet na straně vody 

Teplota ve výparníku je 344°C, průtočná plocha je stejná jako u ekonomizéru 

Se=0,0262m
2
 

Součinitel přestupu tepla při varu  počítámé z Imurovy kolerace  

 
           

  
  
 
   

 (56)  

Kde P1,P2 je vnější a vnitřní tlak výparníku a součinitel   

 
  

  
       

      
        

   

  
              

  (57)  
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Na základě experimentálních údajů volím  

                

Následně dopočtu součinitel prostupu tepla  

 
   

 

 
   

 
 
   

 
 

    

 
 

 
        

 
    
   

 
     

              

12.3 Výpočet délky výparníku 

Střední logaritmický spád 

 
    

       

   
   
   

 
       

(58)  

Délka výparníku 

 
  
  

 

                  
 

          

                        
      (59)  

Nutná rezerva 20% => 

          
         (60)  

12.4 Shrnutí zadaných a dopočítaných parametrů výparníku 

Průměr pláště 270x10mm 

Průměr trubek 18x3mm 

Počet trubek 90 

Počet článků 50 

Tepelný výkon 330,44 MW 

Součinitel prostupu tepla 1540 W·m
-2

·K
-1

 

Výstupní teplota sodíku 440°C 

Výstupní teplota vody 339°C 

Délka 8,76m 

 

  

Tabulka 12.4. Parametry výparníku          Obr. 12.4: Diagram výměny tepla ve výparníku 
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13 Tepelný výpočet přehříváku 

13.1 Výpočet na straně sodík 

Střední teplota sodíku v ekonomizéru se vypočítá pomocí počátečních a konečných 

teplot.  

      
 

 
 

 
         (61)  

Z tabulek fyzikálních vlastností sodíku [26] byly pro teplotu 525,5°C zjištěny hodnoty: 

hustota sodíku ρNa=825kg/m
3
, tepelná vodivost λNa=53,2W/m·K, prandtolovo číslo 

PrNa=0,47·10
-3

 a kinematická viskozita υNa=3,55·10
-7 

m
2
/s. 

Průtočná plocha  

                 (62)  

Hmotností tok ve článku 

                                  (63)  

Výpočtová rychlost sodíku 

                     
   

        
 

  

           
            (64)  

13.1.1 Výpočet součinitele přestupu tepla 

Reynoldsovo kritérium 

 
   

     

   
 

          

         
                                (65)  

Nusseltovo kriterium se určí z Pecletova kriteria  

                                 (66)  

                                            (67)  

Součinitel přestupu tepla určíme z nusseltova kriteria 

 
    

      

  
 

         

     
                  (68)  
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13.2 Výpočet na straně vody 

Střední teplota vody v přehříváku  

      
 

 
       

 
        (69)  

Z tabulek fyzikálních vlastností vody [28] byly pro teplotu 324,5°C zjištěny hodnoty: 

hustota vody ρH2o=57,2kg/m
3
, tepelná vodivost λH2o=0,078W/m·K, prandtolovo číslo 

PrH2o=1,2 a kinematická viskozita υNa=4,6·10
-7 

m
2
/s. 

Průtočná plocha  

              (70)  

Hmotností tok ve článku 

                                  (71)  

Výpočtová rychlost sodíku 

                      
   

      
 

    

           
            (72)  

Reynoldsovo kritérium 

 
   

       

    
 

         

        
                               (73)  

Nusseltovo kriterium  

                                                   (74)  

Součinitel přestupu tepla určíme z nusseltova kriteria 

 
    

      

  
 

         

     
               (75)  

Součinitel prostupu tepla pro tenkou trubkou 

 
   

 

 
   

 
 
   

 
 

    

 
 

 
        

 
 
   

 
    

             
(76)  

13.3 Výpočet délky přehříváku 

 
    

       

   
   
   

 
      

(77)  
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Délka přehříváku 

 
  
  

 

                 
 

  
  

         

                    
      

(78)  

 S připočtenou rezervou 20%.  

         
          

13.4 Shrnutí zadaných a dopočítaných parametrů výparníku 

Průměr pláště 270x10mm 

Průměr trubek 18x3mm 

Počet trubek 90 

Počet článků 50 

Tepelný výkon 88,59 MW 

Součinitel prostupu tepla 1257 W·m
-2

·K
-1

 

Výstupní teplota sodíku 501°C 

Výstupní teplota vody 500°C 

Délka 6,36m 
 

Tabulka 13.4: Parametry přehříváku     Obr. 13.4: Diagram výměny tepla v přehříváku 

13.5 Celková délka parogenerátoru  

S výše vypočítaných délek jednotlivých částí se prostým sečtením k celkové délce 

parogenerátoru. 

                                      (79)  

Při výpočtech teplosměnné plochy sodíkového parního generátoru se pro výpočet 

součinitele přestupu tepla používá řada experimentálně zjištěných vztahů [26,27], které 

značně závisí na čistotě a znečištění sodíku. Přesnost těchto vztahu je odhadově ±15%.  
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14 Konstrukce článkového průtočného ekonomizéru 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 9, konstrukce všech částí parogenerátoru, je kromě 

jejich délky stejná. Pro ucelenou představu o parogenerátoru, je tedy zvolen ke konstrukci 

ekonomizér.  

V následujícím obr. 14 je vykreslen ekonomizér s vypočítanou délkou 4,28m, pláště  

o průměru Ø 270x10mm, který obsahuje 90 trubek o průměru Ø 18x3mm. Tyto trubky jsou 

na koních přivařeny k dvojité trubkovnici, skládající se z první trubkovnice(5) o tloušťce 88m 

a z druhé trubkovnice o tloušťce 18mm. Prostor mezi oběma trubkovnicemi je napojen 

v místě(7) na senzor indikující průnik H2O nebo Na do meziprostoru. Vychází to ze 

zkušenosti, že největší pravděpodobnost vzniku netěsností je u svaru trubek s trubkovnicí. 

Pravděpodobnost vzniku trhlin na bezešvých trubkách je zhruba poloviční. V případě zjištění 

průniku sodíku do indikačního meziprostoru (při poškození svarů na první trubkovnici (5)) 

nebo průniku H2O(při poškození svarů na druhé trubkovnici(6)) je obvykle ještě čas vypustit 

sodík a vodu z poškozeného článku a zabránit tak případné havárii.  

 

Obr.14: Ekonomizér[vlastní zpracování] 

1- vstup sodíku, 2- výstup sodíku, 3- vstup nasycené páry, 4- výstup přehřáté páry, 

5- první trubkovnice, 6- druhá trubkovnice, 7- indikační prostor 
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15 Modelové schéma ekonomizéru 

 

Obr. 15: 3D model ekonomizéru 

15.1 Řez sestavy 

 

 

 

 

  

Obr. 15.1: Částečný řez ekonomizéru 
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15.2 Proudění sodíku a vody v ekonomizéru 

 

Obr. 15.2.1: Proudění teplosměnných médií řezem sestavy 

 

 

Obr. 15.2.2: Proudění teplosměnných médií(detail na řez) 
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16 Závěr 

Předmětem této práce bylo vytvořit koncepci parogenerátorů, vhodných k použití pro 

jaderné elektrárny s rychlými reaktory a následné vytvoření návrhu parogenerátoru.  

Na základě kladených technologických požadavku se volí parogenerátory, které ochlazují 

okruh pomocí roztavených solí, plynů a tekutých kovů. Z těchto druhů chlazení se jeví jako 

nejvhodnější chlazení reaktoru pomocí tekutých kovů – konkrétně sodíkem. 

Z hlediska konstrukční koncepce parogenerátorů se zohledňuje velikosti, ale také 

způsob proudění teplonosného média. V tomto případě je vhodnou volbou mezi přímými 

 a inverzními parogenerátory výběr parogenerátoru inverzního. Tento typ parogenerátoru je 

díky způsobu prodění teplonosného média bezpečnější, přestože náklady na jeho výrobu jsou  

o něco vyšší v porovnání s parogenerátory přímými.  

Na základě získaných informací o parogenerátorech a jejich koncepci, mohu již snáze 

vytvořit ideový návrh parogenerátoru pro reaktor o výkonu 2000MWt. Dalšími zadanými 

hodnotami v této práci byl tepelný výkon parogenerátoru 525MWt (pracující ve čtyřokruhové 

koncepci), vstupní/výstupní teplota sodíku 380°C/550°C, tlak výstupní páry 14,9MPa, teplota 

výstupní páry 500°C a teplota napájecí vody 260°C.  

Pro zadané parametry reaktoru a parogenerátoru jsem zvolil inverzní parogenerátor 

mikromodulového typu, který je složen z ekonomizéru, výparníku a přehříváku. Každá 

z těchto částí je tvořena pláštěm a teplosměnými trubkami, kterých jsem zvolil vzhledem 

k velikosti pláště (250mm vnitřní a 270mm vnější průměr) 90. Průměr teplosměnných trubek 

jsem zvolil 12mm vnitřní a 18mm vnější. Po zvolení potřebných rozměrů, jsem dopočítal 

délku jednotlivých částí a následně tak celkovou délku parogenerátoru. Délku u jednotlivých 

částí jsem počítal pomocí tepelného výpočtu prostupu tepla sodíku a vody v jednotlivých 

částech parogenerátoru. Ke každé vypočtené délce jsem přičetl 20% rezervu, kvůli případné 

poruše trubek a udržení tak systému v provozu, v případě zaslepení porušené trubky. 

Z daných tepelných vztahů a rovnic jsem dospěl k délce ekonomizéru 4,28m, přehříváku 

8,76m a výparníku o délce 6,36m. Celková délka parogenerátoru tedy vychází 19,4m. Pro 

názornou představu o konstrukci jsem následně také vymodeloval ekonomizér (v programu 

Inventor) s parametry, kterých jsem se dopočítal.  

V práci jsem postupoval dle daných pokynů a rad vedoucího práce. Měl jsem mimo jiné 

možnost uplatnit dosavadní znalosti problematiky přestupu tepla (současně tak i jiné 

matematicko-fyzické vztahy) a tvorby modelu.  
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