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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

DAVID, T. Simulace provozních procesů v tlakovodní jaderné elektrárně: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energeticky, 

2012, 45 s. Vedoucí práce: Kolat, P. 

Bakalářská práce se zabývá simulací provozních procesů v tlakovodní jaderné elektrárně. 

V první části je popsána bezpečnost jaderných elektráren. Druhá část se věnuje popisu 

základních částí primárního okruhu a možnosti jeho řízení a regulace. Třetí kapitola 

obsahuje popis simulačního programu včetně minimálních nároků na konfiguraci počítače. 

V poslední kapitole je uvedeno několik příkladů provozních či havarijních režimů, které 

jsou následně zpracovány pomocí simulátoru. Základní parametry jednotlivých úlohy jsou 

znázorněny v grafech v závislosti na čase. Součástí práce je schéma primárního a 

sekundárního okruhu.  

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

DAVID, T. Simulation of Operational Processes Pressure Water Nuclear Power Plant: 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Energy Engineering, 2012, 45 p. Thesis head: Kolat, P. 

This bachelor thesis deals with simulation of operational processes in a pressure water 

nuclear power plant. The introduction describes safeness of nuclear power plants. The 

second part consists of description of basic parts of primary loop and its regulation 

possibilities. The third chapter includes characterization of simulation program with 

minimal claim for PCs configuration. At the last chapter several examples of operational 

processes or wrecking modes are simulated with the program. Basic parameters of each 

simulation are displayed in depending on the time diagrams. Drawings of primary and 

secondary loop take part at the end of this thesis. 
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Seznam použitých značek 

 

jednotka: název:      veličina: 

 

A  radioaktivita     Bq  

E  energie      Ws  

H  dávkový příkon    Sv . rok-1 

He
  ekvivalentní dávka ionizujícího záření Sv 

P  výkon      W 

Pe  elektrický výkon    We 

Q  průtok      m3.s-1, kg .s-1  

T  čas      s 

V  objem      m3 

 

c  koncentrace     kg .kg-1 , %    

f  frekvence     Hz 

l  délka      m 

n  otáčky      min-1     

p  tlak      Pa 

t  teplota      °C     



8 

 

Úvod 

V dřívějších dobách se chování v průběhu havárie a vůbec pravděpodobnost jejího 

rozvoje jakýmkoliv způsobem určovala především ze získaných provozních zkušeností na 

shodném nebo alespoň podobném systému. V moderní době je možné tyto situace 

matematicky vymodelovat, nasimulovat v příslušném programu a získat tak alespoň 

přibližnou představu o chování v průběhu posuzovaného děje a jeho možných následcích. 

To vše buď v číselné nebo grafické podobě. 

Simulace se uplatňuje na mnoha místech. Ať už v letectví, průmyslu, dopravě nebo 

třeba vodohospodářství. Společným jmenovatelem těchto simulací však často bývá 

bezpečnost. Zejména v jaderné energetice se snažíme o to, využít výsledky simulací 

získané pomocí výpočetní techniky v reálném prostředí za účelem minimalizace množství 

chyb a snížení možnosti havárie na minimum. S ohledem na vysoký důraz kladený právě 

na bezpečnost je této problematice věnována první kapitola.  

Bezpečnost u jaderných elektráren lze ovlivnit samotným výběrem vhodného umístění 

elektrárny, kvalitním proškolením personálu, maximálním důrazem kladeným na 

dodržování veškerých zásad a předpisů a rovněž vysokou kvalitou dodávaných 

komponentů. Popisem těch nejdůležitějších součástí primárního okruhu, stejně jako 

možnostmi řízení a regulace v primárním okruhu se zabývá druhá kapitola.  

Simulátor jaderné elektrárny je uživatelsky přívětivý, po grafické stránce zdařile 

zpracovaný program sloužící jak široké veřejnosti, tak i studentům k bližšímu poznání 

fungování jaderné elektrárny. Předlohou pro jeho zpracování se stala jihočeská Jaderná 

elektrárna Temelín. Tomuto simulátoru je věnován kapitola třetí. 

V poslední kapitole jsou představeny různé provozní režimy jaderné elektrárny. 

Snahou při jejich výběru bylo obsáhnout jak běžné úkony, tzn. změny výkonu reaktoru, tak 

i poruchy a havárie, např. výpadek hlavního cirkulačního čerpadla. Příklady jsou voleny 

alespoň po jednom zástupci ze všech tří okruhů a součástí dané simulace jsou vždy 

grafické výstupy v podobě grafů jednotlivých parametrů v závislosti na čase.  

Tuto práci jsem si vybral, protože v simulacích jako takových vidím budoucnost. Za 

pár let se bude předem simulovat téměř vše a využití simulací bude možné i v běžných 

případech a situacích lidského života. Když se navíc tato problematika vyskytla ve spojení 

s energetikou a její bezpečností, byla to pro mne výborná zpráva a jasná volba. 
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1 Bezpečnost jaderných elektráren 

Jaderná bezpečnost si klade za cíl udržet míru radiační expozice způsobenou provozem 

jaderných zařízení na obyvatelstvo a samozřejmě i pracovníky v těchto zařízeních na co 

možná nejnižší úrovni. To platí nejen v případě havárie, ale i v běžném provozu. Vzhledem 

k povaze zařízení jsou hlavními cíli jaderné bezpečnosti: 

• snížení pravděpodobnosti havárie 

• minimalizace expozice obyvatelstva v případě havárie 

• minimalizace úniku radioaktivních látek v případě havárie 

Za tímto účelem musí být jaderná zařízení projektována, stavěna, provozována i 

udržována. Pravděpodobnost poruch, které by mohly vést k úniku radioaktivních látek, je 

nutné vysokou úrovní kvality a nasazení snížit na nejnižší možnou míru. U jaderných 

elektráren se  věnuje zvláštní pozornost odvodu tepla i poté, co je reaktor odstaven. Ve 

všech stádiích platí přísné kontrolní, řídící a povolovací postupy. Důležitý je výběr 

lokality, kde jsou v potaz brány jak převládající meteorologické podmínky, tak i rozložení 

populace v okolí jaderného zařízení. Tato místa jsou vybírána tak, aby v případě úniku 

radioaktivních látek byly následky minimalizovány.  

Pro zajištění bezpečnosti jaderného zařízení jsou v praxi využívány tyto oblasti: 

• technická bezpečnost v projektu a při výstavbě 

• bezpečnost při výběru vhodného umístění 

• bezpečnost provozu a údržby zařízení 

• připravenost havarijních plánů 

Všechny tyto oblasti spojuje důraz na přísné řízení, kontrolu, dozor a zajištění jakosti.  

V jaderné energetice ČR se důsledně uplatňuje systém zpětné vazby z provozních 

zkušeností. Jedním z důležitých parametrů hodnocení účinnosti zpětné vazby z provozních 

zkušeností je sledování počtu bezpečnostně významných událostí. Bezpečnostní 

významnost událostí se ve světě hodnotí podle mezinárodní stupnice INES. Ta byla v roce 

1991 zavedena Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE), aby byla veřejnost 

pravdivě a srozumitelně informována o případných mimořádných událostech na jaderných 

i výzkumných reaktorech a v úložištích vyhořelého paliva a jaderných odpadů.  

Stupnice INES (International Nuclear Event Scale) [15, 29]:  

• 0. událost bez významu pro bezpečnost – nejběžnější provozní poruchy, bezpečně 

zvládnutelné 
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• 1. odchylka od normálního provozu – poruchy nepředstavující riziko, ale odhalující 

nedostatky bezpečnostních opatření  

• 2. porucha – technické poruchy, které neovlivní bezpečnost elektrárny přímo, ale 

mohou vést k přehodnocení bezpečnostních opatření  

• 3. vážná porucha – ozáření personálu nad normu, menší únik radioaktivity do okolí 

(zlomky povoleného limitu), př. Forsmark (Švédsko) 2006 

• 4. havárie s účinky v jaderném zařízení – částečné poškození aktivní zóny, ozáření 

personálu, ozáření okolních obyvatel na hranici limitu, př. Jaslovské Bohunice-A1 

(Československo) 1977 

• 5. havárie s účinky na okolí – vážnější poškození aktivní zóny, únik biologicky 

významných radioizotopů s aktivitou, nutnost částečné evakuace okolí, př. Three 

Mile Island (USA) 1979 

• 6. závažná havárie – velký únik radioaktivních látek mimo objekt, nutnost využít 

havarijních plánů k ochraně okolí  

• 7. velká havárie – značný únik radioaktivních látek na velké území, okamžité 

zdravotní následky, dlouhodobé ohrožení životního prostředí, př. Černobyl (SSSR) 

1986, Fukušima I (Japonsko) 2011 

Během dosavadního provozu bloků JE Temelín nedošlo k výskytu události s vyšším 

stupněm významnosti, než je stupeň INES 1. Od roku 2005 došlo k poklesu událostí 

hodnocených INES 0 o 62% (Obr. 1.1). 

 

Obr. 1.1 Počet událostí na JE Temelín podle mezinárodní stupnice INES. [16] 

Při zpracovávání celé první kapitoly a jejích podkapitol byly mj. využity poznatky 

získané z literatury uvedené v seznamu, převážně z [1], [5]-[8], [11], [15]-[25] a [29]. 
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1.1 Zdravotní rizika 

S jadernou energetikou jsou během celého palivového cyklu spojena zdravotní rizika. 

Od těžby uranových rud až po konečné uložení radioaktivních odpadů v hlubinném 

úložišti. Měrná radioaktivita samotného uranu je na poměrné nízké úrovni, proto riziko při 

zpracování uranu i následné výrobě palivových článků je dané spíše chemickou toxicitou 

než radioaktivitou uranu. Další riziko pak přichází až v provozu jaderného reaktoru, kdy 

dochází k štěpení vysoce radioaktivních produktů uranu v palivových tyčích. Za 

standardních podmínek provozu zůstávají štěpné produkty hermeticky izolovány 

v palivových článcích a jejich záření je odstíněno reaktorem. Některé plynné radionuklidy, 

jako například 3H, 85Kr nebo 133Xe, a malé množství kapalných radioaktivních odpadů  

však stejně do okolního prostředí a ovzduší jaderných elektráren unikne. Ani pro 

zaměstnance, ani pro obyvatelstvo však tyto úniky radioaktivity neznamenají nijak zvýšené 

radiační ohrožení. Jedná se o malou část z dávkového ekvivalentu, kterému jsme všichni 

vystaveni díky ozařování kosmickým zářením a radioaktivními látkami ze zemské kůry, 

tzv. přirozeným pozadím (Obr.1.2). 

 

Obr. 1.2 Odhad rozdělení dávky obyvatelstvu v ČR. [19] 

Zdravotní riziko spojené s havárií reaktoru není zanedbatelné, ale ve srovnání s riziky 

podobného charakteru, např. z využívání jiných zdrojů energie, kterým je obyvatelstvo 

vystaveno prakticky trvale, je mnohem nižší (Tab. 1.1). 
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Zdroj energie Počet mrtvých na 1GWr 

  neštěstí mrtvých svět OECD 

uhlí 1221 25107 0.876 0.157 

ropa 397 10283 0.436 0.135 

plyn 125 1978 0.093 0.08 

voda 11 29938 4.265 0.003 

jádro 1 31 0.0064 0 

Tab. 1.1 Závislost počtu mrtvých na různých zdrojích energie (OECD je mezivládní 

organizace 31 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy 

demokracie a tržní ekonomiky). [20] 

Spalováním uhlí do ovzduší pronikají karcinogenní látky, které mají podobné účinky 

jako malé dávky záření. Stejně tak provoz motorových vozidel zvyšuje koncentraci 

karcinogenních látek a riziko zdravotních komplikací tak narůstá mnohem více, než při 

ozařování na úrovni přirozeného pozadí. Z umělých zdrojů k našemu ozáření nejvíce 

přispívají lékařské aplikace, především vyšetření na rentgenu a CT nebo léčení nádorových 

onemocnění ozařováním.  

Škodlivé účinky ionizujícího záření se projevují až při dávkových ekvivalentech 

převyšujících 500 mSv. Zákonem stanovený nejvyšší přípustný limit ozáření běžného 

obyvatele během jednoho roku  je v ČR ve výši 5 mSv (Tab 1.2).  

Dávkový ekvivalent záření z přírodních zdrojů se pohybuje v rozmezí 2,5-3 mSv za 

rok, přičemž umělé zdroje, včetně jaderných zařízení, přispívají ročně  dávkou okolo 0,01 

mSv. 
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Dávkový příkon 

[µSv/rok] 

Sledování televize 10 

Pobyt v nadmořské výšce o 50m vyšší (blíže kosmickému záření) 10 

Zaměstnání v dolech 15 

Následky testů jaderných zbraní 30 

Let Paříž-Chicago a zpět 60 

Rentgen kyčlí (1 vyšetření) 1700 

Rentgen žaludku (1 vyšetření) 2400 

Rentgen střev (1 vyšetření) 4000 

CT vyšetření 7000 

Pobyt v indickém státě Kerala 17000 

Opalování na některých brazilských plážích 175000 

Přírodní pozadí v Ramsaru v Íránu 400000 

Tab. 1.2 Efektivní dávky z umělých zdrojů. [17] 

1.2 Bezpečnostní principy 

Oprávněné obavy ze zdravotního ohrožení plynou z případné vážné havárie reaktoru 

spojené s porušením těsnosti palivových článků a únikem štěpných produktů do ovzduší.  

Konstrukce reaktorů je proto navrhovaná tak, aby pravděpodobnost havarijních situací byla 

co nejnižší. K maximální míře ochrany a zvýšení bezpečnosti se využívají jak systémy 

zajištění technického rázu, např. zdvojování zabezpečovacích systémů, tak i zvyšování 

úrovně obsluhy a řízení reaktoru. Přesto by však technické zabezpečení reaktoru mělo být 

tak dokonalé, aby zamezilo i nevhodným zásahům ze strany obsluhy a znemožnilo tak 

případnou sabotáž.  

Z hlediska zajištění bezpečnosti se v projektech uvažují dva typy bezpečnostních 

principů. Tzv. inherentní bezpečnost, jež předpokládá využití základních fyzikálních 

principů, které samy vyloučí možnost havárie, a tzv. pasivní bezpečnost, která zmírní 

následky případné havárie a spolu s bariérami zabrání úniku nebezpečných látek i v 

případě, že by došlo k selhání veškerých aktivních bezpečnostních prvků. Inherentní 

systém je odolný vůči lidským chybám, úmyslným zásahům nebo vnějším vlivům.  
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1.3 Inherentní bezpečnost 

Inherentní (tzv. vrozená) bezpečnost je založená na spolehlivých fyzikálních 

principech. Tím se snižuje cena energie z elektrárny, protože nevyžaduje aktivní prvky 

ochrany.  

Mezi nejznámější prvek pasivní bezpečnosti můžeme zařadit pád bezpečnostních tyčí 

v případě potřeby rychlého odstavení reaktoru. Regulační a bezpečnostní tyče obsahují 

materiál silně absorbující neutrony. Zejména sloučeniny boru nebo kadmia. Při zasunutí 

absorpční tyče se pohlcují neutrony, a tím se štěpná reakce tlumí. V horní poloze drží tyče 

elektromagnety. Když řídicí systém vyhodnotí potřebu rychlého zasunutí tyčí do aktivní 

zóny, odpojí se napájení elektromagnetů. Absorpční tyče jsou gravitací přitahovány 

k zemi, a tím se zasouvají do aktivní zóny. 

Snahou vědců je již při projektování jaderného reaktoru využít v maximální míře 

samoregulační schopnosti paliva a moderátoru. V případě nárůstu výkonu reaktoru vzroste 

teplota aktivní zóny a zvýší se absorpce neutronů v palivu, moderátoru a konstrukčních 

částech reaktoru. Snahou je nakonfigurovat zónu tak, aby měla tendenci při nárůstu výkonu 

reaktoru štěpnou reakci utlumovat a vracet zpět k původnímu výkonu. 

V projektech je rovněž počítáno i s případným únikem moderátoru nebo varem 

chladiva. Reaktory s pomalým spektrem neutronů potřebují mít v aktivní zóně moderátor. 

Moderátor je materiál, často např. voda, který zpomaluje rychlé neutrony vzniklé při 

štěpení na rychlost vhodnou pro další štěpení uranu 235. Schopnost absorbovat neutrony je 

vedlejším efektem moderátoru. Podle poměru množství moderátoru k množství paliva se 

mění vlastnosti aktivní zóny. Kdyby při havárii moderátor unikl, snížilo by se množství 

pohlcovaných neutronů, což by mělo za následek nárůst výkonu, tzn. nežádoucí stav.  

Dalším inherentním bezpečnostním systémem u vodou chlazených elektráren je 

systém chlazení aktivní zóny pomocí zásobníků vody s kyselinou boritou, která absorbuje 

neutrony. Těmto zásobníkům se říká hydroakumulárory. Voda je v nich jištěna rozdílem 

tlaků nad a pod zátkou. V případě poklesu tlaku v primárním okruhu se tlakové poměry 

změní, zátka se automaticky tlakem otevře a voda ze zásobníku doplňuje vodu do 

primárního okruhu. 

Vhodnou kombinací rozměrů reaktorové nádoby, tepelným výkonem reaktoru a 

termohydraulickými vlastnostmi aktivní zóny lze reaktor vyprojektovat tak, aby v případě 

výpadku cirkulačních čerpadel vzniklo v aktivní zóně přirozené proudění vyvolané 

rozdílností teplot. Malou rychlostí poté aktivní zónou protéká chladivo a ochlazuje reaktor.  

Použitím vhodných konstrukčních materiálů a formy paliva, které snáší vysoké tepelné 

namáhání se snižuje riziko tavení aktivní zóny při jejím nedostatečném chlazení. Aktivní 
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zóna do sebe část zbytkového tepla, jež vzniká po odstavení reaktoru, akumuluje, a tím se 

snižuje potřeba rychlého odvodu tepla z reaktoru. Zároveň se zvyšuje bezpečnost 

elektrárny.  

Při návrhu jaderných reaktorů se uplatňuje několik bezpečnostních principů např. 

ochrana do hloubky, kultura bezpečnosti, snížení vlivu lidského selhání, zálohování a 

různorodost systémů. Inherentní bezpečnost je pouze jednou z důležitých součástí, která 

zároveň snižuje cenu a zvyšuje spolehlivost elektrárny. 

1.4 Vnější bezpečnostní opatření 

Jako vnější bariéra proti úniku radioaktivních látek slouží pevná železobetonová 

obálka nad reaktorem – kontejnment. Za všech okolností je nutné především zajistit 

chlazení reaktoru, aby nedošlo k přechodu z provozní poruchy k vážné havárii.  

V normálních podmínkách tuto funkci plní primární chladící okruh, jehož smyslem je 

odvádět teplo uvolněné štěpnou reakcí z aktivní zóny reaktoru. Z důvodu pokračování 

uvolňování energie je však nutné pokračovat v chlazení i po odstavení reaktoru. Přeměny 

štěpných produktů i po přerušení štěpné reakce představují zhruba 7% z původního 

tepelného výkonu reaktoru. Pokud by aktivní zóna nebyla chlazena, došlo by k růstu 

teploty o 30° za minutu a zvyšování tlaku. To by zapříčinilo přehřátí a následné porušení 

těsnosti palivových článků. V případě nefunkčnosti primárního chladícího okruhu musí 

zasáhnout havarijní chladící systémy, jež bývají plně automatizované nebo ovládané 

obsluhou. Na jejich správné funkci závisí bezpečnost reaktoru.  

Systém radioaktivního stínění má za úkol jak při provozu, tak v případě katastrofy, 

zabránit průniku radioaktivních látek (radioaktivního záření) do okolí. Pro pokud možno 

dokonalé stínění se používá mnohabariérový systém, který je tvořen řadou na sobě 

nezávislých bariér. Při porušení jedné z nich případnému radioaktivnímu úniku zabrání 

ostatní bariéry [15]: 

•  samotná matrice paliva (peleta) 

•  povlakový materiál na palivových tyčí (cladding) 

•  primární okruh chladiva  

•  beton tvořící kryt jaderného reaktoru  

•  ocelová obálka jaderného reaktoru  

•  betonová bariéra kontejnmentu jaderné části elektrárny 
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1.5 Radioaktivní odpady 

Při provozu jaderné elektrárny vznikají radioaktivní odpady pevné, kapalné a plynné. 

Účelem systémů na zpracování pevných a kapalných radioaktivních odpadů je upravit tyto 

odpady do takové formy, která splňuje podmínky pro dlouhodobé uložení v úložišti 

radioaktivních odpadů a zabraňuje jejich úniku do životního prostředí. Při provozu 

elektrárny rovněž vzniká vysokoaktivní vyhořelé palivo.  

Většina pevných provozních odpadů patří mezi nízko, případně středně aktivní 

odpady. Jsou to například vzduchotechnické filtry, drobný odpad ze sběrných míst (papír a 

hadry) a odpad vzniklý při opravách a údržbě (kovy, izolační a těsnicí materiály). Tento 

odpad je po nízkotlakém lisování uzavírán do 200 litrových sudů, po vysokotlakém 

lisování do 300 litrových sudů. Sudy se v současnosti ukládají do regionálního úložiště 

v JE Dukovany. Seznam úložišť včetně jejich kapacit je uveden v tab. 1.3, jejich 

rozmístění na území ČR pak ukazuje obr. 1.3.  Ročně vznikne okolo 350 sudů. 

Úložiště Hostim Richard Bratrství Dukovany 

V provozu 1959-65 od 1964 od 1972 od 1998 

Objem úložiště pro ukládání RAO [m3] 200 16170 270 55450 

Objem odpadů v současnosti [m3] cca 200 2700 240 cca 1500 

Celková zbytková aktivita [TBq] 0.1 1.304 1   

Tab. 1.3 Úložiště na území České republiky. [25] 

Malá část pevných odpadů, které vznikají přímo v reaktoru (termočlánky, neutronová 

čidla, kazety svědečných vzorků) nebo v jeho bezprostřední blízkosti (ionizační komory), 

vykazuje aktivitu, která znemožňuje jejich bezprostřední uložení. Tyto odpady jsou poté 

skladovány v pouzdrech ve stíněných kobkách přímo na elektrárně. Jejich aktivita časem 

poklesne na úroveň, která je již přijatelná pro konečné uložení. 
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Obr. 1.3 Rozmístění úložišť v České republice. [26] 

Mezi kapalné odpady patří všechny technologické a odpadní vody z kontrolovaného 

pásma, jež jsou podle povahy a obsahu radioaktivních látek jímány odděleně a následně 

čištěny: 

• odstřeďováním v odstředivce 

• odpařováním v odparce 

• filtrací v ionto-výměnných filtrech 

Největší část plynných odpadů vzniká z primárního okruhu a je odváděna 

odplyňováním přes čisticí filtry do ventilačního komína. V budově aktivních pomocných 

provozů vzniká plynný odpad v odparkách. Plyny jsou odváděny do systému speciální 

vzduchotechniky, kde jsou filtrovány a zadržovány v absorpčních kolonách. Tyto filtry 

jsou pak zneškodňovány jako pevný radioaktivní odpad. Ventilační komíny, které jsou na 

budově reaktorovny a na budově aktivních pomocných provozů, slouží k řízenému a 

kontrolovanému vypouštění plynů do ovzduší. Vše se děje v ředěném a podlimitním stavu. 

Veškeré výpusti jsou trvale komplexně monitorovány a průběžně hodnoceny s cílem 

zabránit překročení stanovených limitů. 
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2 Primární okruh jaderné elektrárny 

Funkcí primárního okruhu je umožnit přenos tepelné energie z aktivní zóny do 

parogenerátoru. V parogenerátoru se poté teplo předává sekundárnímu okruhu. Snahou je 

zamezit úniku radioaktivity mimo tento uzavřený systém. Nejdůležitějšími částmi 

v primárním okruhu (Obr. 2.1) jsou reaktor, kompenzátor objemu, parogenerátor, hlavní 

cirkulační čerpadla a samotná potrubí spojující tyto komponenty. Vzhledem k tomu, že 

předlohou pro simulační program byla Jaderná elektrárna Temelín, budou i hodnoty 

v následujících podkapitolách vztaženy právě k této elektrárně.  

 

Obr. 2.1 Hlavní části primárního okruhu: 1 – jaderný reaktor, 2 – kompenzátor objemu,  

3 – parogenerátor, 4 – hlavní cirkulační čerpadla. 

Tato kapitola i její podkapitoly byly zpracovány mj. za využití poznatků z lit. [2]-[4], 

[24], [27], [28] ze seznamu. 
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2.1 Jaderný reaktor  

Jaderný reaktor je nejdůležitější částí primárního okruhu i celé jaderné elektrárny. 

V tomto zařízení probíhá řetězová jaderná reakce. Na rozdíl od jaderné exploze je tato 

reakce udržovaná a kontrolovaná. Reaktor s aktivní zónou je umístěn v tlakové nádobě. 

Reaktorová nádoba je vyrobena z vysoce kvalitní nízkolegované oceli. Nádoba má 

odnímatelné víko. Maximální tlak je 17,6 MPa při teplotě 350 °C, provozní hodnoty jsou 

však nižší – tlak 15,7 MPa při teplotách 290 – 320 °C. 

Mezi nejvýznamnější technické parametry tlakové nádoby reaktoru patří [28]: 

• výška tlakové nádoby – 10,9 m 

• vnější průměr tlakové nádoby – 4,5 m 

• celková síla stěny válcové části nádoby – 200 mm 

• celková hmotnost – 800 t  

Aktivní zóna se skládá zejména z palivových článků, chladiva, moderátoru a 

regulačních částí. Palivové soubory, které jsou vyrobené firmou Westinghouse, se v aktivní 

zóně umísťují na jasně daných pozicích. Každá palivový soubor je složen z 312 palivových 

proutků, 18 vodicích trubek a 1 centrální měřicí trubky. Ročně se vymění přibližně čtvrtina 

palivových souborů. 

Mezi nejvýznamnější technické parametry aktivní zóny patří [24]: 

• výška aktivní zóny – 3530 mm 

• průměr aktivní zóny – 3160 mm 

• počet palivových souborů – 163 ks 

• počet regulačních tyčí – 61 ks 

• hmotnost vsázky – 92 t  

Tlaková nádoba reaktoru s aktivní zónou je umístěna v betonové ochranné obálce tzv. 

kontejnmentu. 

Mezi nejvýznamnější technické parametry kontejnmentu patří [28]: 

• půdorys obestavby – 66x66 m 

• výška válcové části – 38 m 

• vnitřní průměr válcové části – 45 m 

• tloušťka stěny – 1,1-1,2 m 

• maximální vnitřní přetlak – 0,49 MPa 
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2.2 Kompenzátor objemu 

Úkolem kompenzátoru objemu je vyrovnávat objemové a tlakové změny chladiva 

primárního okruhu. Přestože by se mohlo zdát, že koeficient teplotní roztažnosti vody je 

poměrně malý, při objemu několika stovek metrů krychlových je již nutno s růstem objemu 

počítat. Kdyby nebyl objem kompenzován, docházelo by k velkému mechanickému 

namáhání a mohlo by dojít k prasknutí uvolnění chladiva do prostoru primárního okruhu. 

Kompenzátor se připojuje na potrubí horké větve jedné ze smyček primárního okruhu. 

Kompenzátor souží rovněž k regulaci tlaku chladiva. K tomu využívá buď instalovaných 

elektroohřívačů, při snaze zvýšit tlak, nebo naopak sprch, při snaze snížit tlak. 

Mezi nejvýznamnější technické parametry kompenzátoru objemu patří [24]: 

• výška nádoby – 16 m 

• průměr nádoby – 3,5 m 

• maximální výkon elektroohřívačů – 2520 kWe 

• průměrná výška hladiny při nominálním výkonu reaktoru – 8,7 m 

2.3 Parogenerátor 

Parogenerátor je tlaková nádoba oddělující primární okruh od okruhu sekundárního. 

Horká voda, která přichází z reaktoru, se průtokem skrz tenké trubky ponořené ve vodě 

sekundárního okruhu ochlazuje a předává teplo vodě sekundárního okruhu. Ta se mění na 

páru o vysokém tlaku a teplotě. V sekundárním okruhu je tlak vody mnohem nižší než v 

primárním okruhu. Ochlazená voda primárního okruhu se pak vrací zpět z parogenerátorů 

do aktivní zóny jaderného reaktoru. Z parogenerátoru poté pára v sekundárním okruhu 

expanduje v turbogenerátorech a tepelná energie páry se mění na mechanickou energii. 

V Jaderné elektrárně Temelín jsou celkem čtyři parogenerátory, v každé chladící 

smyčce po jednom. Parogenerátory jsou vyrobeny z nízkolegované konstrukční oceli. 

Mezi nejvýznamnější technické parametry parogenerátoru patří [28]: 

• délka tělesa – 14,8 m 

• průměr tělesa – 4,1 m 

• vstupní/výstupní teplota na straně primárního okruhu – 320/290 °C 

• vstupní/výstupní teplota na straně sekundárního okruhu – 220/278,5 °C 

• tlak – 6,3 MPa 

• množství vyrobené páry – 1470 t.h-1 

• hmotnost parogenerátoru – 416 t 
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2.4 Hlavní cirkulační čerpadla 

Hlavní cirkulační čerpadla mají za úkol zajišťovat oběh chladiva v primárním okruhu. 

Na jednom bloku Jaderné elektrárny Temelín jsou tato čerpadla čtyři (po jednom na každé 

ze čtyř studených větví cirkulačních smyček). Jelikož konstrukce těchto čerpadel musí 

mimo obvyklé požadavky kladené na čerpací zařízení zabezpečit ještě řadu zvláštních 

požadavků vyplývajících z charakteristik funkce a chlazení jaderného reaktoru, používají 

se vertikální odstředivá jednostupňová čerpadla. K zajištění bezporuchového provozu 

čerpadel slouží pomocné systémy, jako např. olejové hospodářství. 

Mezi nejvýznamnější technické hlavního cirkulačního čerpadla patří [28]: 

• výška čerpadla – 11,9 m 

• příkon čerpadla – 5,1 MW 

• průtok při nominálním provozu – 21 200 m3.h-1 

• hmotnost – 156 t 

2.5 Regulace jaderného reaktoru 

Regulace v jaderném reaktoru se provádí změnami bilance neutronů. Toho se dosahuje 

změnami absorpce, produkce nebo odrazu neutronů: 

• regulace změnami absorpce – provádí se zasunováním nebo vysunováním tyčí do 

aktivní zóny, které obsahují velké množství látek pohlcujících přebytečné neutrony; 

nejčastěji kadmium, halfium, bór 

• regulace ovlivňováním produkce neutronů – vhodný způsob zvlášť v místech, kde 

je bilance neutronů velmi přesná, např. u autoregenerativních reaktorů; tyče 

obsahující palivo ve formě kovu nebo sloučeniny se opět zasouvají a vytahují 

• regulace pomocí odrazu – využívá se jako náhrada předcházejícího způsobu 

(regulace ovlivňováním produkce neutronů); dochází k přemístění určitých částí 

reflektoru neutronů, jež obaluje srdce reaktoru, případně vložením látek 

pohlcujících neutrony mezi reaktorem a reflektorem 

Nejběžnějším typem regulace v energetických reaktorech však byla a je regulace 

absorpcí za použití kompenzačních, regulačních a havarijních tyčí či kazet: 

• kompenzační tyče – již od prvního spuštění jsou zasunuty natolik, že zajišťují 

soustavu právě v kritickém stavu; zpočátku absorbují přebytečnou reaktivitu, 

postupem času a s vyčerpáváním štěpitelného paliva se za účelem udržení řetězové 

reakce kazety vysouvají, a tím se uvolňuje dostatečná aktivita pro opětovné 

vyrovnání bilance neutronů 
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• regulační tyče – jejich úloha nastává při spouštění a udržování reaktoru na žádané 

hodnotě výkonu; u provozní regulace výkonu není nutné zavádět do aktivní zóny 

změny reaktivity větší než 0,5% 

• havarijní tyče – používají se jako třetí ochrana reaktoru; v případě havarijního stavu 

reaktoru jsou do něj zasunovány velkou rychlostí 

V moderních reaktorech typu PWR (Pressure Water Reactor – tlakovodní reaktor) jsou 

tři výše uvedené funkce převedeny na jeden aparát zvaný havarijní a regulační soubor. Ten 

může mít buď podobu šestihranných kazet nebo tzv. klastrů, přičemž druhý zmiňovaný typ 

je rozšířenější.  

Základní stavy štěpné reakce:  

• K < 1 stav podkritický, počet štěpení se zmenšuje 

• K = 1 stav kritický, počet štěpení je konstantní 

• K > 1 stav nadkritický, počet štěpení narůstá 

Jestliže reaktor není v provozu, pak jsou havarijní a regulační soubory zasunuty tak 

hluboko, že K<<1. Při spouštění reaktoru se vytahují natolik až reaktivita nabude malé 

kladné hodnoty, tj. K>1 a reaktor se stane nadkritickým. Jakmile se reaktor dostane na 

požadovaný výkon, havarijní a regulační tyče se umístí do polohy, ve které je reaktor právě 

kritický, tj. K=1. Při zastavování reaktoru se soubory zasunou do polohy, ve které je K<<1.  
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3 Simulační program jaderné elektrárny Temelín 

Simulátor jaderné elektrárny slouží především k seznámení s funkcemi a základními 

parametry nejdůležitějších částí jaderné elektrárny. Je určen jak studentům, tak široké 

veřejnosti, které má demonstrovat principy, na kterých je chod jaderné elektrárny založen. 

Veškeré neutronově fyzikální a tepelně hydraulické procesy probíhající v aktivní zóně 

reaktoru jsou popsány pomocí složitých diferenciálních rovnic. Řešení všech dějů je možné 

graficky znázornit. 

 

Obr. 3.1 Centrální ovládací panel. 

Tento počítačový program je aplikací, která simuluje provoz skutečné jaderné 

elektrárny –  pro konkrétní uspořádání jednotlivých zařízení a hlavní parametry v modelu 

byla vzorem Jaderná elektrárna Temelín s reaktory typu VVER 1000. Součástí simulace je 

nejen primární okruh (Obr. 3.2), ale rovněž i sekundární (Obr. 3.3) a chladicí okruh (Obr. 

3.4) jaderné elektrárny. Je možné ovládat téměř všechna důležitá zařízení, díky animacím 

můžeme sledovat toky médií a vybrané parametry je možné sledovat v závislosti na čase. 

Nechybí ani protokol o průběhu simulace a graficky zpracovaná hlášení bezpečnostní 

ochrany.  
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Obr. 3.2 Schéma primárního okruhu. 

Složitost modelu je volena tak, aby program mohl běžet na standardním osobním 

počítači. Simulace může probíhat buď v reálném čase nebo až 10x rychleji. 

Minimální požadavky programu splňuje PC s operačním systémem Microsoft 

Windows 2000/XP. Doporučen je procesor s frekvencí vyšší než 2 GHz a pamět RAM o 

velikosti nejméně 256 MB. Simulaci dějů v jaderné elektrárně lze sledovat ve více 

panelech (oknech) současně, k dispozici jsou také panely s časovými grafy. Minimální 

rozlišení je 1024 x 768 bodů. 
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Obr. 3.3 Schéma primárního okruhu. 

Po spuštění programu je simulátor uveden do nominálního stavu bloku, tzn. na 100% 

výkonu reaktoru. Následně je možné ovládat jednotlivé regulační prvky simulátoru 

(regulační tyče reaktoru, čerpadla, regulační ventily, apod.) a sledovat odezvy na 

provedené úkony. Simulaci lze kdykoliv pozastavit a znovu spustit, nebo úplně zastavit a 

poté nastartovat z výchozího stavu. Simulátor nabízí tři hlavní panely se schématy 

primárního, sekundárního a chladicího okruhu. Kromě toho je možné zobrazit další tři 

panely s časovými průběhy vybraných parametrů všech okruhů, tzv. trendy. Přepínání 

panelů, spouštění a zastavování simulace je umožněno z centrálního ovládacího panelu 

(Obr. 3.1).  Není problém sledovat více panelů najednou, případně všechna schémata 

poskládat vedle sebe a vytvořit tak kompaktní celek.  

Z vlastních zkušeností se simulačním programem bych doporučil především větší 

rozlišení monitoru, optimálně dnešní standart, tzv. Full HD – 1920 x 1080 bodů, a  pro 

hladký chod i výkonnější počítač s větší pamětí RAM i vyšší taktem procesoru než jsou 

doporučovaná minima. V mém případě simulace probíhala na notebooku s 4 GB operační 

pamětí a dvoujádrovým procesorem o taktu 2,13 GHz a nainstalovaným operačním 

systémem Microsoft Windows 7 Home Edition, 64-bitová verze. Zobrazení probíhalo na 

externím 23“ monitoru s vysokým rozlišením. 
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Obr. 3.4 Schéma chladícího okruhu. 

Součástí programu je pochopitelně i nápověda, která obsahuje databázi používaných 

značek a zkratek a popis jednotlivých komponent všech tří okruhů.  

Tvůrcem programu je Ing. Jiří Punčochář, který při vývoji spolupracoval s 

informačním střediskem Jaderné elektrárny Temelín. Simulátor vznikl v letech 2006-2007. 

Program je volně ke stažení buď na webových stránkách společnosti ČEZ nebo na 

domovských stránkách simulátoru – odkaz uveden v seznamu literatury pod číslem [27]. 

Při mých simulacích byla využívána poslední dostupná verze, tj. verze 1.2. Tato verze 

vyřešila oproti starší verzi 1.1. nedostatečnou kompatibilitu s operačními systémy 

Windows Vista a novějšími.  
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4 Simulace provozních režimů a přechodových dějů 

Provozní režimy jsou stavy, případně procesy probíhající dostatečně pomalu, aby bylo 

možné je kompenzovat regulačními prvky bez spuštění havarijních ochran. Přechodové 

jevy jsou děje probíhající mezi dvěma ustálenými stavy. Nejlepším způsobem, jak rozdíl 

mezi těmito dvěma stavy vyjádřit, je užití grafických výstupů. Ty v této kapitole následují 

vždy za popisem jednotlivých procesů. 

Cílem je provádět veškeré změny pomocí kompenzačních a regulačních prvků pouze 

v takovém rozsahu, aby nebyla překročena mez bezpečnosti. Při jejím překročení začne 

působit některá z havarijních ochran. 

Jako modelové příklady jsem pro tyto simulace zvolil nejpravděpodobnější provozní a 

havarijní situace primárního, sekundárního a chladícího okruhu. Některé děje však 

v důsledku působení automatických ochran nelze v programu nasimulovat.  

Všechny uvedené režimy vycházejí z nominálního stavu bloku, tj. stavu, kdy reaktor 

jede na 100% výkon. Teplota okolí je ponechána na přednastavené hodnotě, tj. 15°C. 

Pro názornost a možnost pozdějšího srovnávání jsem nejprve spustil simulaci bez 

jakéhokoliv zásahu, tj. v původním nastavení a v takovém stavu, v jakém simulace bude 

vždy před aplikací daného zásahu (Obr. 4.1, 4.2 a 4.3). Tyto grafy ukazují trendy 

nejvýznamnějších veličin přibližně po 18-ti minutách reálného výpočtového času. 

 

Obr. 4.1 Časový průběh ostatních parametrů. 

 čas [ms] 
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Hodnoty vybraných veličin: 

• Tlak v primárním okruhu (PO): 15,74 MPa 

• Teplota na vstupu do reaktoru (R): 289,7 °C 

• Teplota na výstupu z reaktoru: 320,3 °C 

• Tlak v parogenerátoru (PG): 6,30 MPa 

• Čistý elektrický výkon: 972 MWe 

 

Obr. 4.2 Časový průběh regulace výkonu reaktoru. 

 čas [ms] 

 čas [ms] 
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Obr. 4.3 Časový průběh parametrů sekundárního okruhu. 

Na základě signálů vyvolaných řadou komponent a parametrů bloku jaderné elektrárny 

působí limitační systém. Jedná se o zabezpečovací systém, jehož úkolem je snížit výkon 

jaderného reaktoru, případně jej úplně odstavit. Samotná regulace se provádí pomocí 

regulačních tyčí (klastrů).  

 

 

 

 čas [ms] 

 čas [ms] 
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Limitační systém se dělí podle druhu působení na regulační tyče na čtyři druhy: 

• Limitační systém A – po dobu působení tohoto signálu dochází k zasouvání 

pracovní skupiny klastrů do aktivní zóny, tj. dochází k plynulému snižování 

výkonu reaktoru 

• Limitační systém B – po dobu působení tohoto signálu je zakázáno vysouvání 

klastrů z aktivní zóny, tzn. je zakázáno zvyšovat výkon reaktoru 

• Limitační systém C – po zapůsobení tohoto signálu padají pracovní skupiny klastrů 

do aktivní zóny, tj. dochází k prudkému skokovému snížení výkonu reaktoru 

• Limitační systém D – po zapůsobení tohoto signálu padají všechny skupiny klastrů 

do aktivní zóny, tj. dochází k úplnému odstavení reaktoru 

V simulátoru pracuje limitační systém plně automaticky, je však možné jej ručně 

vyvolat pomocí tlačítek ve schématu primárního okruhu. Jednotlivé příčiny způsobující 

zásahy limitačních systémů jsou vypsány v nápovědě programu.  

Seznam vybraných příčin způsobujících spuštění limitačního systému A: 

• výpadek 1 ze 4, 2 ze 4 nebo 1 ze 3 hlavních cirkulačních čerpadel 

• výkon reaktoru > 104% limitu 

• tlak v primárním okruhu < 11,9 MPa 

• rozdíl mezi teplotami v kompenzátoru objemu a na výstupu z reaktoru je < 13  °C 

• teplota na výstupu z reaktoru (v horké smyčce)  > 324,6  °C  

• tlak v kompenzátoru objemu > 16,7 MPa 

• zavření rychlozávěrného ventilu turbíny a výkon reaktoru > 40% nominálního 

• vypnutí generátorového vypínače a výkon reaktoru > 40% nominálního 

• hladina v hlavním kondenzátoru > 1,35 m 

• tlak v parogenerátoru > 7,3 MPa 

• výkon reaktoru > 50% nominálního a počet pracujících napájecích čerpadel je < 2 

• výkon reaktoru > 50% nominálního a počet pracujících chladících čerpadel je 1 

• výkon reaktoru > 75% nominálního, průtok kondenzátu > 2800 t/h a počet 

pracujících kondenzátních čerpadel je 2 

• výkon reaktoru > 3% nominálního a počet pracujících kondenzátních čerpadel je 0 

Seznam příčin způsobujících spuštění limitačního systému B: 

• výkon reaktoru > 102% limitu 

• perioda reaktoru je < 40s 

• rozdíl mezi teplotami v kompenzátoru objemu a na výstupu z reaktoru je < 15  °C 
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• teplota na výstupu z reaktoru (v horké smyčce)  > 323,2  °C  

• tlak v kompenzátoru objemu > 16,1 MPa 

• tlak v parogenerátoru > 7,1 MPa 

Seznam příčin způsobujících spuštění limitačního systému C: 

• výpadek 3 nebo 4 hlavních cirkulačních čerpadel 

• zavření rychlozávěrného ventilu turbíny a výkon reaktoru > 75% nominálního 

• vypnutí generátorového vypínače a výkon reaktoru > 75% nominálního 

• výkon reaktoru > 75% nominálního a počet pracujících napájecích čerpadel je < 2 

Seznam příčin způsobujících spuštění limitačního systému D: 

• výkon reaktoru > 40% nominálního a počet pracujících napájecích čerpadel je 0 

• výkon reaktoru > 40% nominálního a počet pracujících chladících čerpadel je 0 

• výkon reaktoru > 40% nominálního a počet pracujících kondenzátních čerpadel je 0 

V předchozím výčtu byl použit termín perioda reaktoru. Je to doba, za kterou se jeho 

výkon změní e-krát, kde e je Eulerovo číslo a jeho přibližná hodnota je 2,71828. 

4.1 Změna výkonu reaktoru 

Při této simulaci jsem se snažil snížit výkon reaktoru ze 100% na 80% a následně jej 

opět vrátit na původní hodnotu. Ve schématu primárního okruhu přepneme u reaktoru 

ovládání na ruční režim a postupným zasouváním regulačních tyčí snižujeme výkon.  

Při snižování výkonu je nutné dbát omezení plynoucích z provozních předpisů. Patří 

zde především omezení rychlosti změny výkonu reaktoru o max. 3% za minutu, omezení 

rychlosti změny střední teploty chladiva o 30 °C za hodinu a omezení rychlosti změny 

tlaku o 3 MPa za minutu [17]. Tohoto dosáhneme, pokud budeme regulační tyče zasunovat 

dostatečně pomalu. Případný  pokles  tlaku v okruhu se vyrovná automatickým zapnutím 

elektroohříváků v kompenzátoru objemu.  

Zvyšování výkonu reaktoru se provádí obdobným způsobem. Jediným rozdílem je 

nižší maximální změna střední teploty chladiva, zde 20 °C za hodinu. 

Po navýšení výkonu na původní hodnotu přepneme regulátor výkonu reaktoru 

z ručního režimu zpět do režimu regulace výkonu a okruh necháme stabilizovat. 
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Obr. 4.4 Časový průběh regulace výkonu reaktoru a parametrů primárního okruhu při 

změně výkonu reaktoru ze 100% na 80%  a zpět. 

Z přiložených grafů (Obr. 4.4 a 4.5) lze vyčíst následující: 

• při snižování výkonu reaktoru došlo k razantnímu zvýšení na průtoku doplňování 

do primárního okruhu (světle zelená křivka na grafu regulace reaktoru) 

• průtoky páry přes oba díly turbíny se zmenšily zhruba o 20% (žlutá a fialová křivka 

na grafu parametrů sekundárního okruhu) 

• průtok vody na vstupu a páry na výstupu z parogenerátoru se snížil zhruba o 20% 

(žlutá a světle zelená křivka na grafu parametrů sekundárního okruhu) 

 čas [ms] 

 čas [ms] 
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• hladina i tlak v parogenerátoru se měnily jen minimálně (červená a modrá křivka na 

grafu parametrů sekundárního okruhu) 

• hladina v napájecí nádrži byla při výkonu 80% vyšší (tmavě zelená křivka na grafu 

parametrů sekundárního okruhu)  

  

Obr. 4.5 Časový průběh parametrů sekundárního okruhu při změně výkonu reaktoru ze 

100% na 80%  a zpět. 

Pro pomalou změnu výkonu reaktoru se dá využít i systém bórové regulace. Tento 

systém má za úkol mj. plnit primární okruh chladivem při spouštění i běžném provozu 

jaderné elektrárny, regulovat množství chladiva, regulovat štěpnou řetězovou reakci a 

 čas [ms] 

 čas [ms] 
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kompenzovat tzv. vyhoření palivových článků reaktoru. K vyhoření dochází během  

provozu  jaderného reaktoru. Znamená to, že v palivu ubývají jádra uranu 235, přibývají 

produkty štěpení, a tím se zhoršují podmínky pro štěpnou řetězovou reakci. Pokud chceme 

udržet konstantní výkon reaktoru, musíme úbytek jaderného paliva kompenzovat 

snižováním  množství absorbátorů v aktivní zóně jaderného reaktoru. Výkon reaktoru se 

při nominálním výkonu udržuje tím, že se postupně vytahují regulační tyče. Aby se 

zabránilo úplnému vytažení všech tyčí, provádí se tzv. překompenzace reaktivity, tj. 

snižování koncentrace kyseliny borité v chladivu. Současně s tím se zasouvají zpět 

regulační tyče až na požadovanou mez.  

Protože je změna výkonu pomocí systému bórové regulace relativně pomalá, využívá 

se tento způsob především pro spouštění jaderného reaktoru, jeho odstavování a změnu 

polohy regulačních tyčí. 

 

Obr.4.6 Změna výkonu reaktoru pomocí změny koncentrace kyseliny borité: 1 – otevření 

ventilu na doplňování, 2 –  snížení koncentrace kyseliny borité. 

V programu můžeme tuto úlohu simulovat následujícím způsobem. Regulátor 

jaderného reaktoru i ventil u odpouštěcí nádrže ponecháme v automatickém režimu. Na 

ventilu doplňování chladiva nastavíme ručně 100%. Tím dojde k automatickému otevření 

ventilu na odpouštění přibližně na 95%. Postupným přivíráním ventilu na přívodu 

koncentrované kyseliny borité dosáhneme snížení koncentrace kyseliny v primárním 

okruhu (Obr. 4.6). Úbytek koncentrace je na grafu znázorněn tmavě zelenou barvou (Obr. 

4.7). Tento proces se nazývá vodovýměna. Důsledkem snížení koncentrace začne regulátor 

na reaktoru zasunovat regulační tyče ve snaze udržet nominální výkon reaktoru. 
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Obr.4.7 Časový průběh parametrů primárního okruhu při změně polohy regulačních tyčí 

pomocí změny koncentrace kyseliny borité. 

V případě, že bychom ponechali regulátor reaktoru v ručním režimu, dal by se tímto 

způsobem v malém rozsahu regulovat výkon reaktoru. Protože by nedocházelo k zasouvání 

regulačních tyčí, výkon reaktoru by se zvyšoval, naopak zvyšováním koncentrace kyseliny 

borité na doplňování by se celkový výkon reaktoru snížil. 

4.2 Odstavení/porucha hlavního cirkulačního čerpadla 

V případě plánovaného odstavení hlavního cirkulačního čerpadla je nutné postupovat 

podobně jako v předchozím případě, tzn. snížit výkon reaktoru na poměrnou hodnotu 

k počtu odstavených čerpadel. Jedno čerpadlo při počtu čtyř celkově znamená snížení na 

hodnotu 75% nominálního výkonu. Poté můžeme čerpadlo odstavit. Důvodů k provozu 

bloku jaderné elektrárny s menším počtem čerpadel může být několik. Může se jednat o 

pravidelnou prohlídku, plánovanou opravu apod. 

V simulátoru znamená odstavení hlavního cirkulačního čerpadla snížení průtoku  

chladiva reaktorem. Tomuto musíme přizpůsobit výkon reaktoru. Postupujeme analogicky 

jako v kapitole 4.1. V prvním kroku ručně snížíme výkon reaktoru na hodnotu odpovídající 

počtu pracujících čerpadel. V případě, že zbytek parametrů ponecháme pod kontrolou 

automatiky, můžeme ve druhém kroku odstavit čerpadlo. Nyní se přepnutím na regulaci 

výkonu u reaktoru celý okruh stabilizuje.  

Hlavní cirkulační čerpadlo ovšem může přestat fungovat i neplánovaně, např. 

v důsledku mechanického poškození rotoru nebo zlomením pracovního kola. Při těchto 

 čas [ms] 
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událostech dojde k zastavení čerpadla prakticky okamžitě. Následuje krátkodobé zvýšení 

teploty vody na vstupu i výstupu z reaktoru. Vlivem působení limitačních systémů A a B 

(vysoká teplota v horké smyčce primárního okruhu, vysoký výkon reaktoru) dojde 

k automatickému snížení výkonu reaktoru na hodnotu 76% (Obr. 4.9 a 4.10). V hlášeních 

se přibližně každou sekundu neustále objevuje informace o působení limitačního systému 

B pro vysoký výkon reaktoru (Obr. 4.8). 

 

Obr. 4.8 Hlášení simulátoru při odstavení jednoho hlavního cirkulačního čerpadla. 
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Obr. 4.9 Časový průběh regulace výkonu reaktoru při odstavení jednoho hlavního 

cirkulačního čerpadla. 

Přestože neustále působí limitační systém B, systém se s absencí jednoho hlavního 

napájecího čerpadla vyrovnal a je schopen nadále vyrábět elektrickou energii. Došlo však 

k odstavení odběrů páry z vysokotlakého stupně turbíny jak do vysokotlakého ohříváku 

(vysokotlaké regenerace), tak do napájecí nádrže. 

 

 čas [ms] 

 čas [ms] 
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Obr. 4.10 Časový průběh parametrů sekundárního okruhu při odstavení jednoho hlavního 

cirkulačního čerpadla. 

Za zmínku stojí fakt, že i po odpojení druhého ze čtyř hlavních cirkulačních čerpadel 

je systém schopen zajistit dostatečný tlak na turbíně pro udržení potřebných 3000 tisíc 

otáček za minutu, a blok tak stále vyrábí elektrickou energii, byť v polovičním množství. 

Teprve po odpojení třetího ze čtyř hlavních cirkulačních čerpadel je činnost simulátoru 

téměř okamžitě ukončena zapůsobením limitačního systému D. Ten ve snaze ochránit 

turbínu před poškozením v důsledku nízkého tlaku na vstupu způsobí její odpojení a vypne 

generátorový vypínač. Na obr. 4.11 je dobře patrné skokové snížení reaktoru (červeně na 

 čas [ms] 

 čas [ms] 
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grafu regulace výkonu) vždy po odpojení čerpadla a s tím související pokles průtoku 

chladiva (modře na grafu parametrů primárního okruhu). 

 

Obr. 4.11 Časový průběh regulace výkonu reaktoru při odstavení tří hlavních cirkulačních 

čerpadel. 

Při zpětném najíždění odstaveného HCČ postupujeme stejně jako v kapitole 4.1.  

Nejprve zapneme odstavené hlavní cirkulační čerpadlo a necháme stabilizovat parametry  

primárního okruhu. Poté postupně zvyšujeme výkon reaktoru až na hodnotu nominálního 

výkonu.  

 čas [ms] 
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4.3 Únik chladící vody z primárního okruhu 

Na uniklé chladící médium je v primárním okruhu vybudovaná speciální kanalizace. 

Jejím úkolem je toto médium odvést zpět ke zpracování a vyčištění. Poté může být opět 

vráceno do primárního okruhu.  

Rozlišujeme dva druhy úniků, a to malý a velký únik. Malý únik je schopen pokrýt 

systém doplňování. Vzhledem k omezení maximálního průtoku na doplňování jsou 

všechny úniky, které nemohou být pokryty systémem doplňování, hodnoceny jako velké.  

Při tomto incidentu dojde k přerušení nucené cirkulace přes aktivní zónu kvůli uzavření 

armatur. Tato událost je na mezinárodní stupnici hodnocená jako INES 1.  

 

Obr. 4.12 Schéma primárního okruhu při simulaci úniku chladiva netěsnostmi:  

1 – zastavení přívodu paliva, 2 – otevření odpouštěcího ventilu. 

Příkladem malého úniku může být například netěsnost na potrubí, čerpadlech nebo 

ventilech.  
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V programu lze tuto událost nasimulovat následujícím způsobem. Nejprve přepnutím 

do režimu ručního ovládání zastavíme přívod chladiva. Poté přepneme do režimu ručního 

ovládání i ventil před odpouštěcí nádrží a začneme z primárního okruhu odpouštět 

přibližně 5-10% chladícího roztoku tvořeného kyselinou boritou a čistým kondenzátem 

(Obr 4.12). 

 

Obr. 4.13 Časový průběh parametrů primárního okruhu při simulaci úniku chladiva 

z primárního okruhu. 

Díky odpouštění se začne vyprazdňovat kompenzátor objemu ve snaze doplnit 

množství chladiva a zároveň klesá tlak. Po dosažení kritické výšky hladiny, tj. 6,77m dojde 

k zásahu limitačního systému, který zahlásí právě nízkou hladinu v kompenzátoru (Obr. 

4.14). V simulátoru se oba ventily přepnou opět do automatického režimu a dojde 

k vyrovnání hladiny v kompenzátoru objemu opětovným napouštěním chladícího média i 

ke zvýšení tlaku v celém primárním okruhu na nominální hodnoty. Toto je dobře patrné na 

obr. 4.13 – vyrovnání hladiny kompenzátoru je v grafu znázorněno bílou barvou, zvýšení 

tlaku tmavě zelenou. 

 

 

 

 čas [ms] 
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Obr. 4.14 Hlášení simulátoru při úniku chladiva z primárního okruhu. 

V reálném prostředí by taková událost vedla až k odstavení reaktoru a hledání místa 

netěsnosti.  

4.4 Uzavření přívodu páry do turbíny 

V sekundárním okruhu jsem ručně zavřel rychlozávěrný ventil turbíny. Tento ventil se 

využívá např. při prudkém poklesu tlaku v hlavním parním kolektoru. Zavřením 

rychlozávěrného ventilu dojde k uzavření přívodu páry do turbíny a to vede k jejímu 

odstavení. Pára začne proudit přes ventily přepouštěcí stanice do kondenzátoru. Tyto 

ventily najdou své uplatnění hlavně v době, kdy parní turbína není v provozu, tj. při 

odstavování a najíždění bloku jaderné elektrárny.  

 

Obr. 4.15 Časový průběh parametrů primárního okruhu při simulaci uzavření 

rychlozávěrného ventilu turbíny. 

 

 čas [ms] 
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Obr. 4.16 Časový průběh parametrů sekundárního okruhu při simulaci uzavření 

rychlozávěrného ventilu turbíny. 

Bezprostředně po zavření rychlozávěrného ventilu dojde ke snížení výkonu reaktoru 

(Obr. 4.15 – červená křivka strmě padá na 39% nominálního výkonu), následuje 

automatické vypnutí kondenzátního čerpadla a začne působit limitační systém A, který 

hlásí maximální tlak v parogenerátoru (Obr. 4.16 – špička na červené křivce těsně před 

zapůsobením limitačního systému. Vzhledem k odstavení turbíny dojde rovněž v důsledku 

působení ochran turbíny k automatickému vypnutí generátorového vypínače a blok 

přestane vyrábět elektrickou energii. 

 čas [ms] 

 čas [ms] 
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4.5 Vliv teploty okolí na čistý elektrický výkon 

S každou změnou teploty okolí se mění i teplota cirkulační vody. Tato teplota pak 

ovlivňuje teplotu a tlak páry na výstupu z turbíny. Snížení teploty okolí např. o 5 °C má za 

následek nižší tlak páry na výstupu z turbíny čímž se zvýší tlakový spád na turbíně, a tím 

se zvýší výkon turbíny, potažmo celého bloku o zhruba 15 MWe. 

 

Obr. 4.17 Časový průběh parametrů při simulaci vlivu teploty na čistý elektrický výkon. 

V případě grafu, který je zobrazen na obr. 4.17, byl nejprve simulátor spuštěn při 

přednastavených hodnotách, tj. výkon reaktoru 100%, elektrický výkon zhruba 970 MWe a 

teplota okolí 15 °C. Poté jsem teplotu začal postupně snižovat až na hodnotu -20 °C (což je 

nejnižší možná nastavitelná teplota v simulátoru). Čistý elektrický výkon se po ustálení 

zvýšil o téměř 70 MWe na zhruba 1040 MWe a lehce se zvýšil i průtok páry nízkotlakým 

ohřívákem (červená křivka). Následně jsem teplotu opět zvyšoval až na maximální 

hodnotu, kterou umožňuje simulátor nastavit, tj. na +30 °C (žlutá křivka). Při této teplotě je 

čistý elektrický výkon již jen 930 MWe.  

 

 čas [ms] 
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Závěr 

Cílem této práce bylo nasimulovat několik provozních procesů v tlakovodní jaderné 

elektrárně.  

Po nutném prostudování bezpečnostní teorie a zjednodušeném popisu jednotlivých 

komponentů primárního okruhu včetně možnosti jejich regulace jsem se dostal 

k samotnému programu. Vzhledem k nabytým vědomostem studiem literatury uvedené v 

seznamu a poměrně velkému rozsahu nápovědy programu nebylo složité se tímto 

programem důkladně seznámit. Pro zachování rovnoměrnosti a komplexnosti řešených 

případů probíhají simulace ve všech třech okruzích jaderné elektrárny – v primárním, 

sekundárním i chladícím.  

Díky tomuto programu je možné zábavnou a poučnou formou získat představu o 

fungování jaderné elektrárny. Zadání, průběhy a výsledky těchto simulací by se daly 

uplatnit ve výuce, např. v předmětu Jaderná energetika. A to jak na přednáškách, kdy by 

dané příklady obohacené fundovaným výkladem simuloval vyučující, tak i při samostatné 

práci studentů ve cvičeních. 

Tato práce mě velmi podnítila k dalšímu studiu v oboru jaderné energetiky. Jedná se o 

perspektivní obor, obzvláště v dnešní době plánované dostavby několika bloků jaderných 

elektráren ať už na našem území, nebo v sousedních státech. Díky vhodně zvolenému 

tématu bakalářské práce jsem se dozvěděl mnoho zajímavých informací z různých oblastí 

dané problematiky – od výběru lokality pro stavbu elektrárny, přes komponenty 

primárního okruhu, simulaci různých provozních dějů až po bezpečnost.   
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Seznam příloh 

 

[A]  Tepelné schéma primárního a sekundárního okruhu 


