
 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra energetiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dvousmyčkového parního generátoru pro 

jadernou elektrárnu VVER 1200 

 

Proposal of Steam Generator for Nucler Power 

Plant VVER 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:      prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. 

Student:       Bc. Tomeček Tomáš 

 

Ostrava 2013



 

 

 

 

  



 

 

 

MÍSTOPŘÍSEŽNÉ PROHLÁŠENÍ STUDENTA  

 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce prof. Ing. Pavla Kolata DrSc. a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

 

 

 

V Ostravě .....................................     .........................................  

                                                                                                     Bc. Tomáš Tomeček   



 

 

 

PROHLÁŠENÍ STUDENTA 

 

Prohlašuji, že :  

- jsem byl seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 

– školní dílo.  

-  beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen „VŠB-TUO“) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou 

práci užít (§ 35 odst. 3).  

-  souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě uložena 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO k nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen 

u vedoucího diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že údaje 

o kvalifikační práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  

-  bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

-  bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

-  beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce 

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu 

na výsledek její obhajoby. 

 

 

V Ostravě……………………..     

…………………………  

            Bc. Tomeček Tomáš 

 

Bc. Tomeček Tomáš  

Zahradní 360 

696 61 Vnorovy 



 

 

 

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

TOMEČEK, T.  Dvousmyčkový parní generátor VVER 1200. Ostrava: katedra 

energetiky, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita 

Ostrava 2013 

 Diplomová práce, Vedoucí Kolat, P.  

 

Diplomová práce se zabývá koncepcí a funkcí parogenerátoru VVER 1200 

generace III+  ve dvousmyčkovém uspořádání I. okruhu. 

Byl proveden zjednodušený tepelný, hydraulický a pevnostní výpočet dle 

parametrů v zadání. Z těchto výpočtů jsem stanovil velikost teplosměnné plochy a další 

vlastnosti parogenerátoru. Posledním bodem byl návrh žaluziového separátoru, který 

zaručuje požadovanou vlhkost páry. 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

TOMEČEK, T.  Double loop steam generator VVER 1200. Ostrava: department 

of energy, Engineering faculty VŠB – Technical university 

Ostrava 2013 

 Thesis, Supervisor Ing. Pavel Kolat,DrSc 

 

 This thesis is focussed to the concepts and functions of the steam generator 

VVER 1200 generation III +, in two loops arrangement primary circuit. 

In thesis was created simply thermal, hydraulic and strength calculation 

according to the parameters in the input of work. From these calculations i was 

determined size of heat transfer space and other characteristics of steam generator. The 

last point of thesis was a design of  separation water form steam, which guarantees the 

desired wet of steam. 

  



 

 

 

Obsah 

1. ÚVOD ................................................................................................................. 15 
 

2. VÝVOJ JADERNÉ ENERGETIKY ................................................................. 17 
2.1 Princip jaderných elektráren.............................................................................. 17 

2.2 Okruhy jaderných elektráren ............................................................................. 18 

2.2.1 Primární okruh ....................................................................................... 19 

2.2.2 Sekundární okruh ................................................................................... 21 

2.2.3 Chladící okruh........................................................................................ 22 

3. TYPY JADERNÝCH REAKTORŮ .................................................................. 23 
3.1 První generace .................................................................................................. 23 

3.2 Druhá generace ................................................................................................. 23 

3.3 Třetí generace ................................................................................................... 24 

3.4 Třetí + generace ................................................................................................ 24 

3.5 Čtvrtá generace ................................................................................................. 25 

4. VÝMĚNÍKY ....................................................................................................... 27 
4.1 Rozdělení výměníků dle přestupu tepla ............................................................. 28 

4.1.1 Regenerační výměník ............................................................................. 28 

4.1.2 Rekuperační výměník ............................................................................. 29 

4.1.3 Výměník směšovací ............................................................................... 30 

5. PAROGENERÁTOR ......................................................................................... 31 
5.1 Horizontální parogenerátor ............................................................................... 32 

6. VVER 1200 ......................................................................................................... 33 
 

7. TEPELNÝ VÝPOČET PARNÍHO GENERÁTORU ....................................... 36 
7.1 Součinitel přestupu tepla mezi primárním médiem a stěnou trubky ................... 40 

7.2 Součinitel přestupu tepla mezi primárním médiem a stěnou trubky ................... 41 

7.3 Součinitel přestupu tepla mezi stěnou trubky a parovodní směsí ....................... 41 

7.4 Součinitel prostupu tepla ................................................................................... 42 

7.5 Kontrola navržené teploty stěny ........................................................................ 44 

7.6 Stanovení střední délky trubky a teplosměnné plochy ....................................... 45 



 

 

 

7.7 Parní a tepelný výkon PG.................................................................................. 46 

8. TEPELNÉ ZATÍŽENÍ TEPLOSMĚNNÝCH PLOCH ROZDĚLENÉ NA 

ÚSEKY ...................................................................................................................... 48 
 

9. KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY POUŽITÉ PRO PAROGENERÁTOR ....... 56 
9.1 Pevnostní výpočet trubek parogenerátoru .......................................................... 56 

9.2 Pevnostní výpočet dna parogenerátoru .............................................................. 59 

9.3 Pevnostní kontrola válcového pláště parogenerátoru ......................................... 61 

9.4 Pevnostní kontrola válcového kolektoru ............................................................ 63 

10. HYDRAULICKÝ VÝPOČET ........................................................................... 65 
10.1 Tlaková ztráta v přiváděcím potrubí .................................................................. 66 

10.2 Tlaková ztráta pro přiváděcí část kolektoru ....................................................... 67 

10.3 Tlaková ztráta pro střední řadu trubek ............................................................... 67 

10.4 Tlaková ztráta teplosměnných trubek při turbulentním proudění ....................... 68 

10.5 Tlaková ztráta změnou směru o 180° ................................................................ 69 

10.6 Tlaková ztráta na výstupu z teplosměnných ploch ............................................. 69 

10.7 Tlaková ztráta ve výstupní části kolektoru ........................................................ 70 

10.8 Tlaková ztráta v odváděcím potrubí .................................................................. 71 

10.9 Celková tlaková ztráta ...................................................................................... 71 

11. SEPARACE PÁRY ............................................................................................ 72 
11.1 Žaluziový separátor .......................................................................................... 73 

11.2 Výpočet žaluziové separace .............................................................................. 75 

12. ZÁVĚR ............................................................................................................... 79 
 

13. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................... 81 
 

14. SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................ 83 
 

15. SEZNAM TABULEK ........................................................................................ 84 
 

16. SEZNAM OBRÁZKŮ ........................................................................................ 85 
 



 

8 

 

Seznam značení 

Zkratka   Název     

PG    parogenerátor 

I.médium    primární médium 

II.médium    sekundární médium 

EES    Engineering Equation Solver 

VVER-1200   vodou chlazený energetický reaktor   

 

Kapitola 7, 8 

Zkratka   Název    Jednotka 

QEhr Elektrický výkon hrubý [MWe] 

QEčistý Elektrický výkon čistý [MWe] 

Qt Tepelný výkon JE [MWt] 

t1 Teplota na vstupu do a.z. [°C] 

t2 Teplota na výstupu z a.z. [°C] 

m Průtok chladiva reaktorem [m
3
/hod] 

P1 Tlak na výstupu z reaktoru [MPa] 

P2 Tlak na výstupu z PG [MPa] 

Qp Parní výkon [t/hod] 

tnv Teplota vody [°C] 

v Vlhkost páry na výstupu  [%] 

    
Tepelný výkon parního 

generátoru 
     

   ř Střední teplota I.média [°C] 

ρ Hustota [kg m-3
] 

λ Součinitel tepelné vodivosti [W m-1 K-1
] 
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Zkratka Název Jednotka 

v Měrný objem [m
3 kg

-1
] 

η Dynamická viskozita [N   s  m-2
] 

ν Kinematická viskozita [m
2
   s-1

] 

Pr Prandtlovo kritérium [-] 

   
Entalpie pro primární 

médium na vstupu 

          

 

   
Entalpie pro primární 

médium na výstupu 
          

   Entalpie syté kapaliny           

    Entalpie syté páry           

    Entalpie napájecí vody           

wv Střední rychlost I.média  [m s-1
] 

d2 Vnitřní průměr trubky [mm] 

d1 Vnější průměr trubky [mm] 

   Hmotnostní tok I. média          

  Účinnost     

S Teoretická průtočná plocha      

    
Průtočná plocha jedné 

trubky 
     

  Teoretický počet trubek       

    Skutečný počet trubek       

   
Celková skutečná průtočná 

plocha 
     

  
Skutečná rychlost proudění 

primárního media 
        

Re Reynoldsovo kritérium     

Nu Nusseltovo kritérium     

Sv výpočtová plocha úseku [m
2  
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Zkratka Název Jednotka 

     Střední teplota stěny trubky     

α Součinitel přestupu tepla             

   Hustota tepelného toku         

k Součinitel prostupu tepla             

   Rozdíl teplot     

   Teplota stěny     

     Logaritmický rozdíl teplot     

   Teplo sdělené trubce         

     
Teplota stěny trubky I. 

média 
    

     
Teplota stěny trubky II. 

média 
    

      Střední teplota stěny trubky     

      
Odchylka hodnoty střední 

teploty 
    

   
Celková teplosměnná 

plocha 
     

  Celková délka trubek     

     Střední délka trubky     

   Latentní výparné teplo           

  Parní výkon PG          

       Tepelný zákon      

        Rozdíl tepelných výkonů     

    Teplota napájecí vody  °   

tst střední teplota I.média v 

daném úseku 

[°C  

Q tepelný výkon úseku [MW  

inv entalpie napájecí vody  [kJ   kg 
-1  
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Kapilota 9 

Zkratka Název Jednotka 

t Tloušťka trubek [m] 

p1 Tlak na výstupu z reaktoru [MPa] 

P2 Tlak páry na výstupu z 

parogenerátoru 

[MPa] 

  Přetlak       

      Minimální dovolené napětí 

trubek 

      

    Tloušťka stěny trubky     

    Dovolené napětí materiálu v 

tahu 

      

    Zvýšený tlak pro 

hydraulickou zkoušku 

      

   Tloušťka stěny     

D Vnitřní průměr dna [m] 

  Vnitřní výška vypouklého 

dna 

[m ] 

s1 Tloušťka stěny dna 

parogenerátoru 

[m] 

d Otvor pro průlez [m] 

tNV Teplota napájecí vody [°C] 

    Minimální dovolené napětí 

materiálu v tahu 

[MPa] 

   Součinitel pevnosti     

   Tloušťka dna     

Dp Vnější průměr  [m] 

 n Vnitřní výška vypoukl.dna [m ] 
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Zkratka Název Jednotka 

L Délka pláště [m] 

   Minimální tloušťka stěny [m] 

    Výpočtem stanovená tloušťka 

dna 
[m] 

   Součinitel pevnosti 

kolektoru 
    

    Tloušťka stěny kolektoru     
 

Dk Vnitřní průměr kolektoru [m] 

tk Navrhnutá tloušťka stěny 

kolektoru 

[m] 

    Zvýšený tlak       

    Pevnostní součinitel 

hydraulické zkoušky 

    

 

Kapitola 10 

Zkratka Název Jednotka 

ρp Hustota média [kg m-3
] 

t Teplota na ústí do vstupu 

PG 

[°C] 

dp Přiváděcí potrubí- vnitřní 

průměr 

[m] 

dk Přiváděcí kolektor- vnitřní 

průměr                         

[m] 

Lk_1 Délka přiváděcího 

kolektoru 

[m] 

Sc Průtočná plocha 

teplosměnných trubek 

[m
2
] 

   Střední rychlost proudění 

přívodového potrubí 
        

ع
 
 Součinitel ztrát     
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Zkratka Název Jednotka 

   Tlaková ztráta       

   Střední rychlost proudění pro 
přiváděcí část 

        

    Střední rychlost média         

     Střední teplota I. média      

wv Střední rychlost I. média [m s-1
] 

ρ
  

 Hustota při dané teplotě [kg   m-3
 ] 

     
 Výstupní střední rychlost         

dk_1 Vnitřní průměr kolektoru [m] 

     Délka kolektoru [m ] 

dod Vnitřní průměr odvod. 

Potrubí 

[m] 

     
 Tlaková ztráta celková      

 

Kapitola 11 

Zkratka Název Jednotka 

x Suchost [ - ] 

M Pomocný parametr [ - ] 

wh Rychlost páry [ - ] 

hp Výška parního sloupce [ - ] 

Sh Plocha hladiny  [m
2
 ] 

ρ  Hustota syté vody [Kg/m
3
 ] 

ρ   Hustota syté páry [Kg/m
3
 ] 

G Parní výkon [Kg/s] 
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Zkratka Název Jednotka 

  Povrchové napětí         

hp Výška parního potrubí [m] 

hž Výška žaluzie [m] 

tž Rozteč žaluzie [m] 

bž Rozvinutá šířka žaluzie [m] 

αztp Polovina úhlu zakřevení 

toku páry 

[ ° ] 

C Parametr charakterizující 

maximální zatížení 

[ - ] 

vp Vstupní vlhkost páry [ - ] 

   Kutadeladzeho kritérium     

    Kritická rychlost páry         

         Doporučená vstupní 

rychlost páry 

        

         Průtočná plocha      

     Rychlost vstupu páry do 

separátoru 

        

 [ - ] ž Koeficient odporu žaluzieع

ρmp Hustota vstupující mokré 

páry pro suchost 0,955 

[kg   m-3
 ] 

     
 Tlaková ztráta      
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1. Úvod 

 Jaderná energetika je důležitý prvek energetického mixu nejen u nás ale i ve 

světě. Stále více zemí se staví kladně k jaderné energetice a s tím spojené výstavbě 

nových jaderných elektráren, popřípadě jejich dostaveb o další bloky. Jednou z takto 

přemýšlejících zemí je i Česká republika. Důvodem, proč se tak děje, je nejen snižování 

emisí oxidu uhličitého nebo snižování zásob fosilních paliv, ale především cena za 

vytvořenou jednotku energie. 

 Počátky vzniku jaderné fyziky jsou uváděny již v roce 1919, kdy se poprvé 

podařilo uměle rozštěpit jádro dusíku částicí alfa. Od té doby jaderná energetika ušla 

velký kus cesty. Zasloužila se za to taková jména jako Einstein, Meitnerová, Chadwick, 

Enrico Fermi a spousta dalších. Do této doby jsme spustili přes 13 200 reaktorů, které 

nám umožnili rozvíjet technologie spojené se štěpením jádra uranu. Velmi rychlý vývoj 

sebou bohužel nese také katastrofy jako je například havárie Černobylu nebo v současné 

době nejaktuálnější Fukušima. Tyto havárie nebyly zapříčiněny jen chybou lidského 

faktoru, ale také chybami v projektu či konstrukci. 

  Po takových událostech se bezpečnostní kritéria zpřísňují a jaderné elektrárny 

podléhají stále tvrdším opatřením. Jednotlivé bezpečnostní systémy jsou založeny na 

různých fyzikálních i technických principech. Jedním z nejdůležitějších je princip 

hloubkové ochrany, ta je definována pěti úrovněmi a pěti ochrannými bariérami, které 

se nachází mezi aktivní zónou a okolím. Dalším podstatným principem je zálohování 

systému, který je nainstalován třikrát, aby se předešlo jeho zkolabování. Tato fakta by 

měla vyvrátit veškeré obavy z možné havárie a podpořit další rozvoj jaderné energetiky. 

V České republice prozatím vyrobíme více energie, než spotřebujeme, avšak je 

potřeba zamyslet se nad stále se zvyšující spotřebou a zdroji, které toto navýšení 

pokryjí. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily v roce 2012 přibližně 35% 

procent elektrické energie. Tento zdroj energie je velmi spolehlivý a po prvotní velké 

investici také velmi levný vzhledem k vyrobenému množství. Toto jsou hlavní důvody, 

proč se u nás plánuje dostavba jaderných elektráren. Ve hře jsou projekty MIR 1200 a 

AP1000, každý z těchto projektů má svoje výhody i nevýhody. Jako největší výhodu 

projektu MIR vidím zapojení českých firem do výroby jednotlivých komponent bloku a 

tím i podporu průmyslu, respektive ekonomiky státu.  
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 Jaderná energetika není pouze dočasným řešením problému nedostatku energie, 

ale je také příslibem do budoucna. Čtvrtá generace jaderných reaktorů s uzavřeným 

palivovým cyklem, která je nyní ve vývojové fázi, by měla zajistit ze známých zásob 

primárních zdrojů dostatek energie po několik tisíc let.    

 V mé diplomové práci se zabývám dvousmyčkovým parním generátorem 

VVER-1200.  Teoretická část obsahuje postupný generační vývoj jaderných elektráren 

a teorii výměníků s jejich rozdělením do několika skupin dle určujících kritérií. 

Praktická část je složena z několika hlavních částí, jako jsou konstrukční návrh 

s výkresovou dokumentací, výpočet pevnostní, tepelný a hydraulický a také návrh 

žaluziového separátoru pro parogenerátor. Z dílčích výsledků jsou stanoveny 

charakteristické parametry parogenerátoru.   
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2. Vývoj jaderné energetiky 

 Jak nám historie mnohokrát ukázala, největšího technického rozvoje lidstvo 

dosahuje za světových válek. Nejinak tomu bylo u jaderné energetiky, kde výzkum 

v celé řádce zemí začal ve 2. světové válce. První jaderný reaktor CP-1 složený 

z uranových a grafitových bloků spustil roku 1942 v Chicagu italský profesor Enrico 

Fermi. Palivem byl přírodní uran, jako chladivo byl využit vzduch a jako moderátor 

grafit. Tento reaktor však nebyl vystavěn za účely výroby elektrické energie, jak je 

tomu dnes, ale za účely vojenskými. 

 Prvním reaktorem pro nekomerční výrobu elektrické energie je uváděna 

Obninská elektrárna o výkonu 5 [MW], která byla připojena k rozvodné síti v roce 

1954. Ale až elektrárna v Calder Hall ve Velké Británii byla považována za první 

komerční elektrárnu. Jednalo se o plynem chlazený a za pomocí grafitu moderovaný 

reaktor, jenž byl připojen elektrické síti v roce 1956.   

 Vývoj jaderné energetiky se poté začal zrychlovat a postupoval mílovými kroky 

až do 80. let, kdy byl rozvoj téměř zastaven. Důvodem byly jaderné katastrofy 

v elektrárně Three Mile Island v USA a později v Ukrajinské jaderné elektrárně 

Černobyl. Další rozvoj jaderné energetiky a výstavba nových bloků byla odstartována 

až koncem 20. století. [5] 

 

2.1 Princip jaderných elektráren 

 Jaderná elektrárny fungují na podobných pochodech jako elektrárny uhelné. 

Hlavním rozdílem je palivo. U jaderných reaktorů je z něho za pomocí štěpné reakce 

uvolňována tepelná energie a ta je dále předávána napájecí vodě. Zahřívané médium 

změní svoje skupenství na plynné a pokračuje dále na jednotlivé díly turbíny, které 

pohání generátor. Generátor vyrábí výsledný produkt, čímž je elektrická energie. 

Palivem pro jaderné elektrárny může být přírodní nebo obohacený uran. V dnešních 

reaktorech se více používá uran obohacený, ten vznikne přidáním izotopu 
235

U 

k přírodnímu uranu.  Stupeň obohacení se z původních 0,7% navýší až na hodnotu 30%, 

výhodou je například delší cyklus paliva a tím snížení doby odstávky reaktoru.  
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Obr. č. 2.1. Štěpná reakce uranu [19]  

 Z obrázku můžeme vyčíst průběh štěpné reakce. Když pomalý neutron pronikne 

do jádra uranu, dojde k jeho rozpadu na dvě téměř stejně těžké části. Během štěpení 

také vzniknou 2 nebo 3 rychlé neutrony, které je nutné moderovat, a to z důvodu nutné 

řízenosti štěpné reakce. Regulační tyče jsou schopny absorbovat rychlé neutrony a tím 

regulovat průběh štěpení. Jako moderátor se nejčastěji používá voda. [5] [6] 

 

2.2 Okruhy jaderných elektráren 

 Valná většina jaderných elektráren je složena ze tří základních okruhů, které na 

sebe přímo navazují. 

- Primární okruh 

- Sekundární okruh 

- Chladící okruh 

Obr. č. 2.2. Princip uspořádání jaderné elektrárny [18] 

  



 

19 

 

2.2.1 Primární okruh 

 Primární okruh je hlavní částí jaderné elektrárny. Dochází zde k řízeným 

štěpným reakcím, které nám uvolňují tepelnou energii a za pomoci primárního media je 

odváděna do parogenerátoru. Parogenerátor je posledním zařízením primárního okruhu, 

kde se sekundární médium ohřívá, což je dále využito k roztočení turbíny.  

 

Hlavní součásti okruhu: 

 

- Kontejment  

Je bezpečnostní prvek z oceli a betonu. Hermeticky uzavírá celý primární 

okruh, aby nedošlo k úniku radioaktivních látek do ovzduší. Další funkcí 

kontejmentu je mechanická ochrana zaručující odolnost vůči přírodním 

katastrofám nebo dokonce proti pádu letadla přímo na primární okruh 

jaderné elektrárny. Kontejmen je konstruován pro udržování těsnosti i při 

velkém diferenčním tlaku uvnitř a vně tohoto bezpečnostního prvku. Za 

běžného provozu je uvnitř kontejmentu mírný podtlak, aby bylo zajištěno 

v případě netěsnosti nasávání vzduchu dovnitř. 

 

- Reaktorová část 

Hlavní částí je samotný reaktor, ve kterém probíhají řízené řetězové reakce. 

Uvnitř reaktoru je aktivní zóna, kde v palivových kazetách najdeme jaderné 

palivo určené ke štěpení. V dnešní době se používá především obohacený, 

moderátorem obklopený uran. Jako moderátor se v tlakovodních reaktorech 

typu VVER používá upravená voda, jež nám zpomaluje rychlé neutrony. 

Voda slouží také jako chladivo. Dalším zařízením v reaktorové části jsou 

regulační tyče, operátor je může v případě nutnosti regulace štěpení zasunout 

do aktivní zóny a tím celou reakci zpomalit. V této části také můžeme najít 

systémy pro výměnu paliva nebo řízení reaktoru. Díky těmto zařízením je 

obsluha schopna například vyměnit vyhořelé palivo nebo najíždět 

a odstavovat reaktor. 
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- Kompenzátor objemu 

Jedná se o tlakovou nádobu sloužící k regulování popřípadě udržování 

stálého tlaku primárního okruhu.  Uvnitř najdeme vodu a vodní páry. Toto 

zařízení je schopno snížit nebo zvýšit tlak díky vnitřním sprchám 

a elektroohřívákům. V případě, že je potřeba tlak snížit, zapne se vodní 

sprcha umístěná v horní části kompenzátoru. Tím se docílí snížení teploty 

kondenzující páry, a to má za následek zvyšování hladiny vody, čímž 

docílíme poklesu tlaku. Opačným případem je zvyšování tlaku, kdy se 

v kompenzátoru zapnou elektroohříváky ponořené pod vodní hladinou. 

Zapnutím těchto ohříváků se začne produkovat více páry, důsledkem čehož 

dojde i ke zvýšení tlaku. 

 

- Parogenerátor 

Opět se jedná o tlakovou nádobu s teplosměnnými plochami. Jeho funkcí je 

předat tepelnou energii chladiva reaktoru napájecí vodě, spojuje nám tedy 

primární a sekundární okruh. V parogenerátoru se také nachází separátory 

páry zaručující požadovanou suchost páry vystupující na turbínu. 

 

- Cirkulační čerpadlo I. média 

 Toto zařízení nám slouží k dopravě chladicí kapaliny primárního okruhu 

v přesně stanoveném množství, které odpovídá výkonu reaktoru. Primární 

médium proudí ve dvou větvích potrubí, a to ve studené a teplé. Studená 

větev je umístěna ve spodní části kontejmentu a za pomocí cirkulačního 

čerpadla vrací chladivo z parogenerátoru zpět do reaktorové části. 

Z konstrukčního hlediska jde o ucpávkové cirkulační čerpadlo poháněné 

díky asynchronnímu motoru. [1] [3] [2] [4] 
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2.2.2 Sekundární okruh 

 Jedná se o soustavu zařízení sloužící k přeměně tepelné energie z primárního 

okruhu na energii elektrickou. V sekundárním okruhu se nevyskytuje radioaktivita, 

proto není potřeba zpřísněných bezpečnostních opatření, jako tomu je v primárním 

okruhu. Pracovní látkou je neradioaktivní pára, která expanduje na turbíně a tím vytvoří 

v elektrickém generátoru elektřinu, tu dále distribuuje za pomocí transformátoru do sítě. 

Pára procházející turbínou, v kondenzátoru změní skupenství na kapalné a pokračuje 

dále přes ohříváky, napájecí nádrž a čepadla zpět do parogenerátoru.   

 

Hlavní součásti okruhu: 

- Turbína 

Jde o lopatkované rotační zařízení, díky kterému jsme schopni transformovat 

tepelnou a kinetickou energii páry na mechanickou energii rotoru turbíny. 

Turbína se skládá ze statoru, což je nepohyblivá část a rotoru, tedy pohyblivé 

části. V závislosti na parním výkonu elektrárny je turbína rozdělena na 

několik vysokotlakých a nízkotlakých stupňů.  

 

- Kondenzátor 

Jedná se o trubkový výměník s udržovaným podtlakem, umístěný za 

posledním dílem turbíny, ve kterém dochází k ochlazování vyexpandované 

páry za pomocí chladící vody. Teplosměnná plocha je tvořena svazkem 

trubek umístěných uvnitř kondenzátoru.  

 

- Regenerační ohříváky 

Tento tepelný výměník je většinou tvořen svazkem trubek. V jaderných 

elektrárnách se používají jak nízkotlaké, tak vysokotlaké regenerační 

ohříváky. Typ ohříváku určuje, z které části turbíny byla pára odebrána. 

Nízkotlaké se umisťují před napájecí nádrž a jejich odběr se provádí 

z nízkotlaké části turbíny. Naopak vysokotlaké mají odběr páry ve 

vysokotlakých dílech turbíny a umisťují se před vstupem do parogenerátoru. 

Důvodem použití těchto ohříváků je zlepšení účinnosti celého oběhu. 
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- Čerpadla  

V sekundárním okruhu se používají dva druhy čerpadel: kondenzátní 

a napájecí. První z uvedených je situováno za kondenzátor, z kterého odvádí 

kondenzát do odplyňovací nádrže. Napájecí čerpadlo je umístěno za napájecí 

nádrží, odkud čerpá sekundární médium do parního generátoru. [1] [2] [4] 

 

2.2.3 Chladící okruh 

 Úkolem posledního okruhu je zajištění co možná největšího podtlaku 

v kondenzačním výměníku. Jestliže snížíme teplotu vody chladícího okruhu, zvýšíme 

také podtlak v kondenzátoru, který nám zaručí vyšší účinnost při expanzi v turbíně. 

 

Hlavní součásti okruhu:  

- Chladící věž  

Stavba sloužící k odvodu tepla z kondenzátoru za pomoci chladiva. V praxi 

se používají dva základní typy, a to s přirozeným nebo nuceným tahem. Ty 

ještě dále můžeme rozdělit na příčněproudé nebo protiproudé. Při chlazení 

dochází k velkým úbytkům vody, kterou musíme průběžně doplňovat. 

V případě blízkosti přírodního zdroje chladiva, jako je moře nebo řeka, se 

toto zařízení nestaví.  

 

- Oběhové čerpadlo 

Tato čerpadla zajišťují cirkulaci vody mezi kondenzátorem a chladící věží. 

Pro dodržení co možná největší bezpečnosti je nutnost mít záložní čerpadla 

a také záložní zdroje energie (diesel agregáty). [4] 
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3. Typy jaderných reaktorů 

 Jednotlivé typy jaderných reaktorů se začaly rozdělovat podle stáří a technické 

úrovně zpracování do pěti generací. Každá z nich má řadu zástupců, kteří mají svá 

specifika, jako je například druh moderátoru, chladiva, paliva, různé bezpečnostní prvky 

a konstrukční zásady.  

 

3.1 První generace 

 Jedná se o prototypy jaderných reaktorů. Sloužily k testům a zkoumání možnosti 

uplatnění štěpných reakcí jako zdroje elektrické energie. Pocházejí z padesátých 

a šedesátých let, momentálně už jsou odstavené. Do této kategorie patří elektrárna A1 

v Jaslovských Bohunicích na Slovensku.  

 

 Zástupci této generace: 

- Lehkovodní tlakový reaktor (PLWBR) 

- Magnox (GCR) 

- Experimentální varný reaktor (EBWR) [2] [17] 

 

3.2 Druhá generace 

 Nejčastěji se vyskytující generace byla uváděna do provozu v osmdesátých 

letech dvacátého století a byla navržena dle zásad a principů I. generace. Nejčastěji 

stavěné byly lehkovodní tlakové reaktory VVER, které se používají i v našich 

elektrárnách Temelín a Dukovany.  

 Původní tlakovodní reaktory navrhla americká firma Westinghouse pro vojenské 

námořnické jednotky. Tato technologie se natolik osvědčila, že se později začala 

používat pro jaderné elektrárny. Velkou výhodou tohoto druhu reaktoru je chlazení 

a moderování vodou. Bezpečnost elektráren je zajištěna především aktivními 

bezpečnostními prvky.  
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Zástupci této generace: 

- Lehkovodní tlakové reaktory (PWR,VVER) 

- Varné reaktory (BWR) 

- Těžkovodní reaktory (CANDU) 

- Plynem chlazené reaktory (AGR) 

- Varné reaktory RBMK [2] [17] 

 

3.3 Třetí generace 

 Vychází z předchozí generace a je velmi často nazývána „pokročilými reaktory“. 

Významně je zde zlepšena bezpečnost, konstrukce a využívání paliva. Z hlediska 

životnosti tyto reaktory zpravidla dosahují minimálně šedesáti let, tuto hodnotu lze dále 

vlivem kvalitní údržby a modernizace jednotlivých zařízení prodloužit. Za další klad 

můžeme považovat zmenšení objemu radioaktivního paliva a jeho delší cykly. 

Standardizace bezpečnostních zásad vede k univerzálnímu návrhu, který se 

v jednotlivých výstavbách zanedbatelně liší. Tento typ reaktoru byl postaven 

v Japonsku a v roce 1996 byl poprvé spuštěn. 

 

Zástupci této generace: 

- Vylepšený varný reaktor (ABWR) 

- CANDU-6 

- Pokročilý tlakový AP-600 [17] [20] 

 

3.4 Třetí + generace 

 Rozmezí mezi generací III a III+ je těžce stanovitelné. U novější generace jsou 

nejvyšší prioritou pasivní bezpečnostní prvky, které se spoléhají na přírodní a fyzikální 

zákony (gravitace, přirozené proudění kapalin a odolnost vůči tlakům a teplotám). Tento 

systém funguje bez jakéhokoliv zásahu personálu, tudíž se sníží možnost lidského 

selhání a případné katastrofy. 

 Dalším bezpečnostním prvkem je zaručení provozu po dobu 72 hodin bez 

personálu elektrárny. Kontejment zaručuje odolnost nejen vůči seismické aktivitě, 

tornádům a jiným přírodním živlům, ale také vůči pádu letadla.  
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Vystavěnými elektrárnami z této generace reaktorů jsou zatím pouze dvě: 

- Olkiluoto – Finsko 

-  Flamanville – Francie 

  

Tyto tlakovodní reaktory s výkonem pohybujícím se okolo 1700MWe využívají 

přepracované vyhořelé palivo (MOX), kterého je dostatek. Tato generace by měla až do 

příchodu IV. generace nahradit stávající, postupně dosluhující jaderné elektrárny. 

 

Zástupci této generace: 

- Vylepšený varný reaktor (ABWR) 

- CANDU ACR-1000 

- Tlakový reaktor AP-1000 

- Lehkovodní varný reaktor ESBWR 

- Evropský tlakový reaktor EPR 

- Tlakovodní reaktor VVER 1200 [20] [17] 

 

3.5 Čtvrtá generace 

 Nejmodernější druh jaderných reaktorů, v současné době je ve fázi vývoje. 

Harmonogram výstavby těchto reaktorů je naplánován do roku 2030, kdy bude končit 

životnost některých stávajících a bude nutné je nahradit novými. Hlavní priority pro 

návrh této generace je opět bezpečnost, zamezení použití radioaktivních materiálů pro 

vojenské účely a v neposlední řadě zajištění dobré ekonomické a ekologické stránky 

projektu. 

 IV. generace by měla přinést především využití alternativních chladiv, jako jsou 

kovy (sodík a olovo) nebo roztavené soli na bázi fluoridů. Měla by také poskytnout 

vyšší teplotu chladiva vystupujícího z reaktoru, používání plynů (CO2, He) 

v sekundárním okruhu s následnou expanzí na plynové turbíně, uzavřený palivový 

cyklus, produkci alternativního zdroje energie (vodíku), nebo také separaci soli 

z mořské vody. 
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Zástupci této generace: 

- Plynem chlazené rychlé reaktory (GFR) 

- Olovem chlazené rychlé reaktory (LFR) 

- Reaktor chlazený roztavenými solemi (MSR) 

- Vysokoteplotní plynem chlazený reaktor (VHTR) 

- Reaktor s nadkritickými parametry páry (SCWR) [20] [17] 

 

 

Obr. č. 3.1. Generace jaderných reaktorů [20]  
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4. Výměníky 

 Jedná se o zařízení sloužící k přenosu tepelné energie mezi proudícími médii. 

Používají se v celé škále odvětví, a proto je můžeme rozdělit podle mnoha kritérií: 

- Dle konstrukce  

- Dle přestupu tepla  

- Dle způsobu sdílení tepla 

 

 Tuto kapitolu lze rozvést na několik desítek stran, ale výměníky samotné nejsou 

předmětem mé diplomové práce, proto nastíním možnosti kategorizování výměníků 

a přiblížím pouze rozdělení dle přestupu tepla.  

 Pro tepelné výměníky se v literatuře používá celá řada schematických značek, 

dle kterých lze určit specifické vlastnosti výměníku. Na následujícím obrázku uvádím 

některé z označení: 

 

4.1.1.1.1  

4.1.1.1.2  

4.1.1.1.3  

4.1.1.1.4  

4.1.1.1.5 Obr. Schématické značky výměníků  

Obr. č. 4.1. Schematické značky výměníků [13] 

a,b - rekuperační výměník obecně, c - chladič, d - odparka, e - parní kotel 

s přehřívákem, f - kondenzátor, g - směšovací výměník, i - chladící věž, j - přehřívák 

páry, n.v.- napájecí voda, o. - odluh (solemi zahuštěná voda), k. - kondenzát, p.- sytá 

pára, př. - přehřátá pára, ch.v. – chladící voda, t.p. - topná pár 
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4.1 Rozdělení výměníků dle přestupu tepla 

 Toto rozdělení můžeme dále upřesnit na výměníky: 

- Regenerační (požadovaného přestupu tepla docílíme přes teplosměnnou 

plochu výměníku)  

- Rekuperační (přestup tepla je prováděn za pomoci teplosměnné plochy, která 

je střídavě ohřívána a ochlazována)  

- Směšovací (u tohoto typu výměníku dochází k míšení dvou látek) [12] [13] 

 

4.1.1 Regenerační výměník 

 Regenerační výměníky můžeme dále rozdělit na statické a rotační. Principielně 

k samotnému přenosu tepla dojde na výplni.  Ta může rotovat nebo může být statická, 

vhodné materiály jsou žáruvzdorné cihly, kovové plechy nebo kuličky. Ochlazovaná 

látka proudí do výměníku s určitým intervalem za látkou ohřívanou, kde dojde 

k samotnému přestupu tepla mezi oběma médii. Časový interval přepínání sekcí 

absorbéru je určen dobou průchodu tepelné vlny. Orientace ohříváků může být jak 

horizontální, tak vertikální. Každé konstrukční zpracování sebou nese určitá pozitiva 

a negativa. Hlavním nedostatkem těchto ohříváků je jejich netěsnost, důsledkem čehož 

je přenos hmoty. Nejpoužívanějším výměníkem tohoto typu je Ljungströmův ohřívák, 

jehož činnost se pohybuje kolem 70%. [12] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. č. 4.2. Ljungströmův ohřívák [15]  
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4.1.2 Rekuperační výměník 

 Ohřívané a ochlazované médium je od sebe rozděleno stěnou, pro jejíž tloušťku 

je určující materiál, tlaky v zařízení a v neposlední řadě vlastnosti pracovních látek, 

u nichž dochází k přestupu tepla. Jelikož jsou používány v celé řadě odvětví, mají široké 

spektrum konstrukcí a uplatnění: 

- Trubkové 

- Deskové 

- S žebrovými povrchy 

 V jaderné energetice se nejvíce používají trubkové konstrukce, například 

ohříváky napájecí vody, kondenzátory nebo parogenerátory. 

 

Další možné rozdělení výměníků dle druhu proudění: 

- Příčné  

- Podélné 

- Souproudé 

- Protiproudé [12] 

 

 

 

Obr. č. 4.3. Příčně omývané výměníky [14] Obr. č. 4.4. Podélně omývané 

výměníky [14] 

 

Obr. č. 4.5. Souproudě a protiproudě omývané výměníky [14] 
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4.1.3 Výměník směšovací 

 Dochází v něm k přímému mísení médií bez teplosměnných ploch. Tyto plochy 

jsou u všech ostatních druhů výměníků stěžejním konstrukčním prvkem. Ve většině 

případů je přestup tepla doprovázen přenosem hmoty. Využití směšovacích výměníků je 

především při: 

- Vstřiku vody do páry 

- Ohřevu napájecí vody 

  

 Na následujícím obrázku můžeme vidět konstrukční zpracování chladiče páry. 

Chlazení probíhá díky trubce, kterou je přiváděna napájecí voda. Ta je díky otvorům 

dále vstřikována do páry. Samotné vypařování probíhá významně dlouhou dobu 

a z toho důvodu se používají dlouhé plechové vložky. [13] 

 

 

 

1 – trubka s rozprašovacími 

otvory 

2 - Parní potrubí 

3 - vnitřní vestavba 

 

 

 

Obr. č. 4.6. Chladič páry pomocí vstřiků [13] 
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5. Parogenerátor 

 Zařízení sloužící k výrobě páry především v jaderných elektrárnách. 

K samotné výrobě páry dochází při přestupu tepla mezi primárním a sekundárním 

médiem přes teplosměnnou plochu parogenerátoru. Primární médium je vedeno 

z reaktoru pomocí čerpadla do PG, kde ohřívá sekundární médium. Po ochlazení se 

primární médium vrací zpět do reaktoru a tam se znovu ohřívá na požadovanou teplotu. 

Vyrobená pára se dále pomocí separátorů musí zbavit přebytečné vlhkosti, aby kapičky 

páry neponičily lopatky turbíny.  Tato zařízení pracují s velkou účinností, tepelné ztráty 

sáláním do okolí se pohybují od 1% do 2% tepelného výkonu. [8] 

Parametry nutné pro výpočet PG 

- Vstupní teplota I. média 

- Vstupní tlak I. média 

- Výstupní teplota II. média 

- Výstupní tlak II. média 

- Parní výkon 

- Tepelný výkon 

- Požadovaná vlhkost páry 

Konstrukční vlastnosti PG: 

- Vysoká spolehlivost a s tím související životnost zařízení, která činí 60 let. 

- Vysoká bezpečnost při provozu nebo při případných opravách zařízení. 

- Dokonalá těsnost veškerých spojů pro zamezení kontaminace II. média 

radioaktivní vodou. 

- Výběr materiálu volíme s ohledem na možnou korozi materiálu. 

- Vhodně zvolené rozměry PG s ohledem na tlakovou nádobu I. okruhu. 

 

K dispozici máme celou řadu konstrukcí, které můžeme použít. Tyto konstrukce se 

liší v závislosti na typu reaktoru a zadaných parametrech médií. Základní rozdělení PG 

je podle orientace na: 

- Horizontální 

- Vertikální [9] [11] 
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5.1 Horizontální parogenerátor  

 Tento typ parogenerátoru se používá pro tlakovodní reaktor typu VVER. 

Primární médium je přes trubky ve tvaru “U“ vedeno do kolektorů umístěných 

uprostřed parogenerátoru. Tyto trubky jsou ve svazcích ponořeny v sekundárním médiu. 

V případě nutné opravy nebo kontroly jsou ve vrchní části kolektoru navržena 

mechanická odnímatelná víka umožňující dostatečný přístup ke svazkům trubek.  

 Přes nátrubek přivedeme sekundární médium, to dále rozdělíme pomocí 

rozdělovacích kolektorů napájecí vody k teplejším částem svazku trubek a tím docílíme 

regulaci parní hladiny II. média. Pokud přivedeme napájecí vodu pod hladinu, docílíme 

tím snížení parního výkonu a suchosti páry. 

 Ve vrchních částech parogenerátoru se nacházejí žaluziové separátory, které 

nám zbavují uvolněnou páru přebytečné vlhkosti. Pára poté pokračuje nátrubkem do 

výstupního kolektoru. Kvalitu páry nám udržuje permanentní odluh a odkal. [8] 

 

 

Obr. č. 5.1. Řez parogenerátorem [16] 
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6. VVER 1200 

 Jedná se o tlakovodní typ reaktoru, který je součástí ruského projektu MIR-1200. 

Ten se účastní výběrového řízení pro plánovanou dostavbu jaderných bloků v ČR. 

Reaktory VVER 1200 jsou již ve výstavbě například v Ruské federaci. Dva se staví 

v Leningradu a další dva v Kaliningradské oblasti. První z nich by měl být uveden do 

provozu koncem tohoto roku a druhý by měl být spuštěn v roce 2018.  

 Projekt MIR 1200 spadá do kategorie jaderných elektráren III+ generace 

a splňuje veškeré bezpečnostní požadavky pro výstavbu nových jaderných elektráren, 

Celý projekt je navržen v souladu s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii 

a (IAEA) a ekologickými zásadami. Bezpečnost a spolehlivost vychází ze zásad 

výstavby bloků VVER 440 a VVER 1000. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6.1. Vlastnosti jaderné elektrárny MIR 1200 [21] 
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 Projekt MIR 1200 je složen ze 4 smyček, pro každou ze smyček je jeden 

parogenerátor. Cílem mé diplomové práce je navrhnout pro reaktor typu VVER 1200 

parogenerátor ve dvousmyčkovém uspořádání, které by snížilo počet parogenerátorů. 

Schéma takového uspořádání můžeme vidět v řezu na následujícím obrázku. 

 

Obr. č. 6.2. Řez dvousmyčkovým uspořádáním primárního okruhu [17] 

 Bezpečnostní prvky projektu MIR 1200 můžeme rozdělit do dvou základních 

kategorií a to na aktivní a pasivní.  Pro provoz aktivních prvků je třeba zdroje energie, 

který je v případě výpadku proudu nahrazen diesel agregáty. Naopak pasivní 

bezpečnostní prvky pracují na fyzikálních zákonech bez nutnosti napájení 

energetickými zdroji. 

 Mezi aktivní patří například vysokotlaké vstřikování kyseliny borité, havarijní 

napájení parogenerátorů, sprchový systém, havarijní odvod paroplynové směsi 

z parogenerátoru a z vrchní části jaderného reaktoru a sprchové systémy.  

 Z pasivních prvků můžeme uvést odvod tepla z kontejmentu a parogenerátoru, 

lapač roztavené aktivní zóny, chlazení roztavené aktivní zóny, hydroakumulátory, 

regulační tyče a pasivní likvidace vodíku v kontejmentu . [20] 
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 Pro projekt MIR 1200 by ve výběrovém řízení mohla být důležitá otázka 

zapojení firem České republiky a již známé technologie tlakovodních reaktorů, 

používané v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. 

  Na projektu by spolupracovali místní stavební, průmyslové a inženýrské 

společnosti. Český průmysl je schopen vyrobit hlavní součásti projektu. Tlakové 

nádoby a parogenerátory vyrábí firma Vítkovice machinery, reaktor společnost Škoda 

JS, potrubí by mohla dodat Modřanská potrubní a spousta dalších. Podpora průmyslu by 

vedla k lepší ekonomice státu a také k lepší zaměstnanosti, která by nesouvisela pouze 

s výrobou, ale také s pozdějším servisem veškerých komponent.  
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7. Tepelný výpočet parního generátoru 

 Ke stanovení potřebných hodnot byla použita literatura [14] [9] a program EES. 

Z těchto hodnot jsem vycházel v dalších částech, kterými jsou pevnostní a hydraulický 

výpočet. 

Zadané parametry 

Tabulka č. 7.1. Zadané parametry 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotka 

Elektrický výkon hrubý QEhr 1198 [MWe] 

Elektrický výkon čistý QEčistý 1113 [MWe] 

Tepelný výkon JE Qt 3200 [MWt] 

Teplota na vstupu do a.z. t1 298 [°C] 

Teplota na výstupu z a.z. t2 329 [°C] 

Průtok chladiva reaktorem m 86000 [m3
/hod] 

Tlak na výstupu z reaktoru P1 16,2 [MPa] 

Tlak na výstupu z PG P2 7 [MPa] 

Parní výkon Qp 3200 [t/hod] 

Teplota vody tnv 225 [°C] 

Vlhkost páry na výstupu z PG v 0,2 [%] 

Tepelný výkon parního generátoru 

    
  

   
     

    
    

 
     

              

nsm = 2  (počet smyček v primárním okruhu) 

(7.1.) 

Střední teplota primárního média 

     
     

 
     

     
       

 
     

                      (7.2.) 
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Vlastnosti primárního média při daném tlaku a střední 

teplotě 

Tabulka č. 7.2. Vlastnosti primárního média 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotka 

Hustota ρ 698,2 [kg m-3
] 

Součinitel tepelné vodivosti λ 53,72*10
-2 [W m-1 K-1

] 

Měrný objem v 0,001432 [m
3 kg

-1
] 

Dynamická viskozita η 
8,346 * 10

-5 [N   s  m-2
] 

Kinematická viskozita ν 1,195*10
-7 [m

2
   s-1

] 

Prandtlovo kritérium Pr 0,905 [-] 

 

Entalpie primárního media 

Entalpie pro primární médium na vstupu                   

Entalpie pro primární médium na výstupu                   

 

Entalpie sekundárního média 

Entalpie syté kapaliny                      

Entalpie syté páry                        

Entalpie napájecí vody (         )                     

 

Veškeré vlastnosti primárního média jsou zjištěny v programu EES. 
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Stanovení počtu trubek a celkové průtočné plochy 

 Pro tento výpočet je potřeba navrhnout vnější a vnitřní průměr trubek, materiál a 

střední teoretickou rychlost proudění primárního média. 

Zvolené parametry 

Tabulka č. 7.3. Zvolené parametry 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotka 

Střední rychlost p. m. (teoretická) wv 4,9 [m s-1
] 

Vnitřní průměr trubky d2 15,4 [mm] 

Vnější průměr trubky d1 17,5 [mm] 

Materiál trubek 08Ch18N10T 

   

Hmotnostní tok primárního média 

   
   

         
         

   
    

                
         

                

                                  

(7.3) 

Teoretická průtočná plocha 

  
  

    
     

  
    

         
     

           

          (7.4.) 
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Průtočná plocha jedné trubky 

    
    

 

 
     

    
         

 
     

    
    

 

 
     

                  

          (7.5.) 

Teoretický počet trubek 

  
 

   
    

  
    

         
    

           

(7.6.) 

Skutečný počet trubek 

 Teoretický počet trubek je potřeba navýšit o tolerance přesnosti součinitelů 

prostupu tepla, o usazeniny vznikající během provozu na trubkách a v neposlední řadě 

také o rezervu na zaslepování vadných trubek. Počet trubek se v běžné praxi navyšuje o 

10%, které by měly zajistit dostatečnou životnost a provozuschopnost parogenerátoru. 

 

             

                 

             

(7.7.) 

Celková skutečná průtočná plocha 

            
   

                       

                                (7.8.) 
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Skutečná rychlost proudění primárního média 

  
  

    
        

  
    

          
        

              

          (7.9.) 

7.1 Součinitel přestupu tepla mezi primárním médiem a 

stěnou trubky 

 Pro výpočet součinitele přestupu tepla nám slouží kriteriální rovnice. Nejdříve 

musíme určit Reynoldsovo číslo, pro něhož potřebujeme charakteristický rozměr. V 

našem případě je charakteristickým rozměrem vnitřní průměr trubky. Velikost 

Reynoldsova čísla nám určuje, zda se jedná o laminární (Re<2320) nebo turbulentní 

(Re>10
4
) proudění.  Další funkcí Reynoldsova kritéria je výběr použitelného vzorce pro 

Nusseltovo kritérium. [14] 

 

   
    

 
    

   
           

          
    

               

Jedná se o turbulentní proudění (Reynoldsovo kritérium>10
4
)   (7.10.) 

 

     
       

 
    

     
           

 
    

                      (7.11.) 

Teplota syté páry              vztažená na tlak P2=7[MPa], zjištěno v programu 

EES. 
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Nusseltovo kritérium 

 Pro stanovení Nusseltova kritéria je nutné vypočíst Prandtlovo kritérium, které 

získáme ze závislosti středních teplot primárního média a středních teplot stěn trubek.  

                       
  

    
 
    

    

                                
     

      
 

    

    

             

(7.12.) 

 Prandtlovo kritérium pro střední teplotu primárního média  

              ,            , hodnota stanovena z programu EES. 

 Prandtlovo kritérium pro střední teplotu stěny trubky 

                           hodnota stanovena pomocí program EES. 

 

7.2 Součinitel přestupu tepla mezi primárním médiem a 

stěnou trubky  

      
 

  
            

          
          

      
            

                    

          (7.13.) 

7.3 Součinitel přestupu tepla mezi stěnou trubky a parovodní 

směsí 

 Pro stanovení tohoto součinitele potřebujeme znát hustotu tepelného toku q. 

Hodnota se nejprve nastřelí a po následujících výpočtech se ukáže přesnost nástřelu. 

Pokud se liší do 1%, byl tento nástřel úspěšný. Pokud je odchylka větší, je nutno hustotu 

tepelného toku znovu odhadnout a přepočítat hodnoty. Tato operace se opakuje do 

doby, než je odchylka menší než 1%. 
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Volba hustoty tepelného toku 

Tuto hodnotu volím pomocí interační metody. 

                 

 

Součinitel přestupu tepla 

   
     

                  
   

               

   
     

                       
                      

                       

Teplota syté páry              při tlaku P2=7[MPa] 

(7.14.) 

7.4 Součinitel prostupu tepla 

 Nejdříve teplo přechází konvekcí na vnitřní straně trubky, poté kondukcí přes 

stěnu trubky (pro zvolený materiál 08Ch18N10T má tepelnou vodivost λtr=18,69 

           ) a nakonec konvekcí z vnější strany trubky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7.1. Přestup tepla stěnou [14] 
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(7.15.) 

Střední logaritmická teplota 

 Abychom mohli stanovit střední logaritmickou teplotu, musíme určit rozdíly 

teplot na vstupu a výstupu mezi primárním a sekundárním médiem.  

 

             

                 

            

(7.16.) 

             

                 

            

(7.17.) 

     
       

  
   
   

    

     
         

  
    
    

    

             

(7.18.) 
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Schematické znázornění v primárním a sekundárním okruhu parního 

generátoru 

 Horní teplotní křivka znázorňuje průběh tepla primárního média přes celou 

délku parogenerátoru. Spodní úsečka vykresluje teplotu parovodní směsi, taktéž po celé 

délce parogenerátoru. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7.2. Průběh teplot primárního a sekundárního média [17] 

 

7.5 Kontrola navržené teploty stěny 

Teplo sdělené 1m stěny trubky 

                  

                           

                  

(7.19.) 

Teplota stěny trubky na straně primárního média (povrchová) 

          
  

 
 

 

     
    

           
      

 
 

 

            
    

               

(7.20.) 
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Teplota stěny trubky na straně sekundárního média (povrchová) 

        
  

 
 

 

     
    

           
      

 
 

 

              
    

              

(7.21.) 

Střední teplota stěny trubky 

      
         

 
    

      
            

 
    

               

(7.22.) 

Odchylka hodnoty střední teploty 

       
          

     
         

       
           

     
         

              

Odchylka je akceptovatelná.        (7.23.) 

 

7.6 Stanovení střední délky trubky a teplosměnné plochy 

Celková teplosměnná plocha 

   
   

 
     

   
        

      
     

               

(7.24.) 
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Celková délka trubek PG 

  
  

    
    

  
       

        
    

            

(7.25.) 

Střední délka trubky 

     
 

   
    

     
      

     
    

     
        

     
    

             

(7.26.) 

7.7 Parní a tepelný výkon PG 

Latentní výparné teplo 

                   

                      

                 

(7.27.) 

Parní výkon PG při teplotě napájecí vody 240°C 

  
   

                
         

  
    

                      
         

               

(7.28.) 
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Vypočítaný tepelný zákon 

                       

                              

                   

(7.29.) 

Kontrola vypočteného tepelného výkonu 

         
          

      

         

         
                

       
         

                 

(7.30.)  
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8. Tepelné zatížení teplosměnných ploch rozdělené na 

úseky 

 Tímto výpočtem stanovím přesnost výsledných hodnot předešlé kapitoly 

tepelného výpočtu.  

   

 Pro názornost rozdělím teplosměnnou plochu parogenerátoru na osm stejných 

částí. Výsledný teplotní rozdíl mezi teplotou na vstupu do aktivní zóny a na výstupu 

z aktivní zóny je 3,875°C. [9] [14] 

 

            

              

         

(8.1.) 

  
 

 
     

  
  

 
     

            

(8.2.) 

 Ve výpočtu uvažuji dvě hodnoty jako konstanty pro všechny úseky 

teplosměnných ploch. 

- Množství I. média   

                

- Teplota napájecí vody  

            

 

Veškeré výsledky jsou vypočteny pomocí programu Microsoft Excel a EES. Dílčí 

výsledky jednotlivých úseků můžeme vidět v následujících tabulkách.  
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Tabulka. č. 8.1. Výpočet tepelného zatížení 

Název Označení Hodnota Jednotka 

Teplota I. média na vstupu t1 tepelný výpočet °C 

Teplota I.média na výstupu t2 tepelný výpočet °C 

Rozdíl teplot Δt t1- t2 °C 

Průtok I. média PG m1 tepelný výpočet kg   s 
-1
 

Střední teplota I.média v daném úseku tst (t1+ t2) / 2 °C 

Entalpie I. média na vstupu do úseku i1 EES kJ   kg 
-1

 

Entalpie I. média na výstupu z úseku i2 EES kJ   kg 
-1

 

Tepelný výkon úseku Q m1   ( i1- i2)   PG MW 

Teplota napájecí vody tnv 225 °C 

Entalpie napájecí vody při tlaku 7MPa inv EES kJ   kg 
-1

 

Teplota syté kapaliny při tlaku 7MPa tnv EES °C 

Výparné teplo    i    – i   kJ  kg
 1

 

Průměr trubky - vnější d1 tepelný výpočet M 

Průměr trubky - vnitřní d2 tepelný výpočet m 
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Tabulka. č. 8.1. Výpočet tepelného zatížení 

 Úsek 1 Úsek 2 Úsek 3 Úsek 4 

Teplota I. média na vstupu 329 325,125 321,25 317,375 

Teplota I.média na výstupu 325,125 321,25 317,375 313,5 

Rozdíl teplot 3,875 

Průtok I. média PG 8922 

Střední teplota I.média v daném úseku 327,0625 323,1875 319,3125 315,4375 

Entalpie I. média na vstupu do úseku 1509 1484 1459 1436 

Entalpie I. média na výstupu z úseku 1484 1459 1436 1413 

Tepelný výkon úseku 223,050 223,050 205,206 205,206 

Teplota napájecí vody 225 

Entalpie napájecí vody při tlaku 7MPa 967,9 

Teplota syté kapaliny při tlaku 7MPa 285,8 

Výparné teplo 1506 

Průměr trubky - vnější 0,0175 

Průměr trubky - vnitřní 0,0154 
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Tabulka č. 8. 1. Výpočet tepelného zatížení 

 Úsek 5 Úsek 6 Úsek 7 Úsek 8 

Teplota I. média na vstupu 313,5 309,625 305,75 301,875 

Teplota I.média na výstupu 309,625 305,75 301,875 298 

Rozdíl teplot 3,875 

Průtok I. média PG 8922 

Střední teplota I.média v daném úseku 311,5625 307,6875 303,8125 299,9375 

Entalpie I. média na vstupu do úseku 1413 1391 1369 1348 

Entalpie I. média na výstupu z úseku 1391 1369 1348 1326 

Tepelný výkon úseku 196,284 196,284 187,362 196,284 

Teplota napájecí vody 225 

Entalpie napájecí vody při tlaku 7MPa 967,9 

Teplota syté kapaliny při tlaku 7MPa 285,8 

Výparné teplo 1506 

Průměr trubky - vnější 0,0175 

Průměr trubky - vnitřní 0,0154 



 

52 

 

Tabulka č. 8. 2. Výpočet tepelného zatížení 

 

Název Označení Hodnota Jednotka 

Entalpie syté kapaliny (p=7MPa, 

t=285,8) 

i  

 
EES kJ   kg 

-1
 

Parní výkon úseku 
G 

 

 

                  
 kg   s 

-1
 

Měrný objem (p=16,2MPa,tstř_úseků) v EES m
3
  kg

-1
 

Plocha průřezu trubek 
Sc 

 
tepelný výpočet 

m
2
 

 

Kinematická viskozita 
ν 

 
EES m

2
 s

-1
 

Střední rychlost I.média  v úseku w 
     

  
 m s

-1
 

Reynoldsovo číslo Re 
     

 
 - 

Součinitel tepelné vodivosti λ EES W  m
-1
   K

-1
 

Teplota stěny pro úsek ts 
      

 
 °C 

Prandtlovo číslo (ts) Prst EES - 

Prandtlovo číslo (tstř) Pr EES - 

Nusseltovo číslo Nu 
0,021 . Re 

0,8
 . 

Pr 
0,45

 . ( 
  

    
)

0,25
 

- 

Součinitel přestupu tepla (I.médium  a 

trubka) 
α1 

      

  
 W  m

-2
   K

-1
 

Střední tepelný tok q interační metoda W   m
-2
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Tabulka č. 8. 2. Výpočet tepelného zatížení 

 Úsek 1 Úsek 2 Úsek 3 Úsek 4 

Entalpie syté kapaliny (p=7MPa, 

t=285,8) 
1267 

Parní výkon úseku 123,5665614 123,5666 113,6812 113,6812 

Měrný objem (p=16,2MPa,tstř_úseků) 0,001509 0,001484 0,001462 0,001442 

Plocha průřezu trubek 2,87 

Kinematická viskozita 1,195   10 
-7

 

Střední rychlost I.média  v úseku 4,691044599 4,613327 4,544935 4,482761 

Reynoldsovo číslo 604536,2915 594520,8 585707,1 577694,7 

Součinitel tepelné vodivosti 0,5071 0,516 0,5247 0,5331 

Teplota stěny pro úsek 306,43125 304,4938 302,5563 300,6188 

Prandtlovo číslo (ts) 0,8757 0,869 0,8628 0,8571 

Prandtlovo číslo (tstř) 0,9921 0,9616 0,9361 0,9145 

Nusseltovo číslo 910,6619146 880,8341 855,6807 833,9668 

Součinitel přestupu tepla (I.médium  a 

trubka) 29986,7959 29513,66 29154,26 28869,33 

Střední tepelný tok 314598 273852 234315 210852 
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Tabulka č. 8. 2. Výpočet tepelného zatížení 

 Úsek 5 Úsek 6 Úsek 7 Úsek 8 

Entalpie syté kapaliny (p=7MPa, 

t=285,8) 
1267 

Parní výkon úseku 108,7386 108,7386 103,7959 108,7386 

Měrný objem (p=16,2MPa,tstř_úseků) 0,001423 0,001405 0,001389 0,001374 

Plocha průřezu trubek 2,87 

Kinematická viskozita 1,195   10 
-7

 

Střední rychlost I.média  v úseku 4,423695 4,367739 4,317999 4,271369 

Reynoldsovo číslo 570082,9 562871,8 556461,8 550452,5 

Součinitel tepelné vodivosti 0,5412 0,5491 0,5567 0,564 

Teplota stěny pro úsek 298,6813 296,7438 294,8063 292,8688 

Prandtlovo číslo (ts) 0,8518 0,8468 0,8423 0,8381 

Prandtlovo číslo (tstř) 0,8961 0,8804 0,8668 0,8552 

Nusseltovo číslo 814,7697 797,77 782,9682 769,8722 

Součinitel přestupu tepla (I.médium  a 

trubka) 28633,33 28445,16 28303,79 28195,32 

Střední tepelný tok 178516 174580 169580 78000 
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Tabulka č. 8. 3. Výpočet tepelného zatížení 

Název Označení Jednotka 

Součinitel přestupu tepla α2 W m
-2

   K
-1
 

Součinitel prostupu tepla k W m
-2

   K
-1
 

Výpočtová plocha úseku Sv m
2
 

Výpočtová délka trubky úseku Lstr m
2
 

 

Tabulka č. 8. 3. Výpočet tepelného zatížení 

 Úsek 1 Úsek 2 Úsek 3 Úsek 4 

Součinitel přestupu tepla 61404,15607 55722,39 49960,72 46403,74 

Součinitel prostupu tepla 8769,768638 8598,736 8414,645 8280,93 

Výpočtová plocha úseku 7090,000572 8144,91 8757,698 9732,229 

Výpočtová délka trubky úseku 9,210907912 10,58138 11,37748 12,64353 

 

Tabulka č. 8. 3. Výpočet tepelného zatížení 

 Úsek 5 Úsek 6 Úsek 7 Úsek 8 

Součinitel přestupu tepla 41299,29 40659,75 39841,06 23133,15 

Součinitel prostupu tepla 8080,984 8039,186 7993,884 6974,553 

Výpočtová plocha úseku 10995,32 11243,21 11048,59 25164,62 

Výpočtová délka trubky úseku 14,28446 14,60651 14,35367 32,69237 

 

Tabulka č. 8. 4. Výpočet tepelného zatížení 

Název veličiny Označení Jednotka Úseky Výpočet Odchylka 

Celková teplosměnná plocha St m
2
 11522,07 11523,2 -1,13 

Celková délka střední trubky Lstr m
2
 14,36879 13,6 0,76879 
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9. Konstrukční materiály použité pro parogenerátor 

 Při navrhování materiálů parogenerátoru je nutné zajistit vhodné fyzikální a 

metalurgicko – mechanické vlastnosti a to především z důvodu životnosti zařízení.  Jako 

stěžejní vlastnosti se považují: 

-  potřebná pevnost za běžných i zvýšených teplot a tlaků 

- odpovídající stupeň lomové houževnatosti, při zajištění kvalitní svařitelnosti. 

 

 Jako vhodný materiál se v jaderné inženýrství používá ocel s označením 22K 

(pro plášť a elyptická dna parogenerátoru) a 08Ch18N10T (pro teplosměnné trubky se 

navrhují z materiálu). Charakteristické vlastnosti těchto materiálů jsou uvedeny 

v následující tabulce. [9] [10] [11]  

 

Tabulka č. 9. 1. Charakteristické vlastnosti materiálů PG 

Materiál Re - mez kluzu [MPa] Rm- pevnost v tahu [MPa] 

22K 186-345 412 

08Ch18N10T 185-345 490 

 

 Pevnostní výpočet byl tvořen souběžně s rýsováním konstrukce v programu 

Autocad. Veškeré rozměry byly postupně upravovány, aby odpovídaly pevnostním 

normám parogenerátoru. 

9.1 Pevnostní výpočet trubek parogenerátoru 

Parametry trubek použité z předchozích výpočtů 

Tabulka č. 9. 2. Parametry trubek 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotky 

Vnější průměr trubek d1 0,0175 [m] 

Vnitřní průměr trubek    0,0154 [m ] 

Tloušťka trubek t 0,0021 [m] 

Tlak na výstupu z reaktoru p1 16,2 [MPa] 

Tlak páry na výstupu z parogenerátoru P2 7 [MPa] 
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Spočítaný přetlak 

             

              

           

(9.1.) 

Minimální dovolené napětí trubek 

 Pro stanovení minimálního dovoleného napětí je použita tabulková hodnota 

meze kluzu pro daný materiál a součinitel bezpečnosti kk = 1,5. 

 

      
  

  
      

      
   

   
      

                  

(9.2.) 

Výpočtem stanovená tloušťka stěny trubky 

 Hodnota „c“ zohledňuje zeslabení stěny působením koroze a ohybu.[ ] Pro 

zvolený material c = 0,0005  

    
    

           
      

    
          

             
           

               

(9.3.) 

Dovolené napětí materiálu v tahu při zadané teplotě zkoušky 20°C 

 Při této teplotě je mez kluzu pro daný materiál 08Ch18N10T trubky  Res=220 

[MPa]. 

     
   

  
      

     
   

   
      

                            (9.4.) 
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Dovolené napětí materiálu v tahu při zadané teplotě zkoušky 329°C 

 Při této teplotě je mez kluzu pro daný materiál 08Ch18N10T trubky  Rep=176 

[MPa]. 

     
   

  
      

     
   

   
      

                 

(9.5.) 

Výpočet zvýšeného tlaku pro hydraulickou zkoušku 

           
    

    
      

             
      

      
      

               

(9.6.) 

Výpočtem stanovená tloušťka stěny hydraulickou zkoušku 

   
     

             
      

   
            

                
           

              

(9.7.) 

 Kontrolní výpočet provedený hydraulickou zkouškou při zvýšeném tlaku 

potvrdil, že stěna trubky má vhodnou tloušťku při dostatečné rezervě. Navržená 

tloušťka stěny t = 2,1 [mm] je dostačující. 

  



 

59 

 

9.2 Pevnostní výpočet dna parogenerátoru 

Tabulka č. 9. 3. Hodnoty potřebné pro pevnostní výpočet dna parogenerátoru 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotky 

Vnitřní průměr dna D 4,77 [m] 

Vnitřní výška vypouklého dna   1,57 [m ] 

Tloušťka stěny dna parogenerátoru s1 0,215 [m] 

Otvor pro průlez d 0,75 [m] 

Teplota napájecí vody tNV 225 [°C] 

Tlak páry na výstupu z parogenerátoru P2 7 [MPa] 

 

 

Obr. č. 9.1. Eliptické dno parogenerátoru [17] 

 

Minimální dovolené napětí materiálu v tahu při zadané teplotě 

Při zadané teplotě je mez kluzu pro daný materiál 22K Re=186 [MPa]. 

 

 

    
  

  
      

    
   

   
      

             

(9.8.) 
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Nejnižší přípustný součinitel pevnosti 

 Hodnota „ck“ zohledňuje zeslabení stěny působením koroze. [9] Pro zvolený 

materiál c = 0,0001. 

 

   
     

                 
    

   
       

                          
    

             

(9.9.) 

Výpočet součinitele pevnosti pro nevyztužené dno 

  
   

     
 

        

    

  
   

     
    

              

    

            

(9.10.) 

Porovnání kontrolních součinitelů 

     

              

 

 Kontrolní podmínka pevnosti je splněna, navržené eliptické dno splňuje 

požadovaná kritéria. 
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Výpočtem stanovená tloušťka dna 

   
     

       
 

 

   
       

   
       

            
 

 

      
          

            

(9.11.) 

 Navržená tloušťka stěny 0,215 [m] je větší než výpočtová tloušťka stěny, tudíž 

vyhovuje pro navržený parogenerátor.  

 

9.3 Pevnostní kontrola válcového pláště parogenerátoru 

Tabulka č. 9. 4. Hodnoty potřebné pro pevnostní výpočet pláště parogenerátoru 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotky 

Vnější průměr  Dp 5,17 [m] 

Vnitřní výška vypouklého dna  n 0,2 [m ] 

Délka pláště L 16,44 [m] 

 

 Pro zvolený materiál pláště 22K je maximální kluzná mez Re=345[MPa]. 

  

    
  

  
      

    
   

   
      

             

(9.12.) 

Minimální tloušťka stěny parogenerátoru 

   
     

         
    

   
      

       
    

                      (9.13.) 
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Nejnižší přípustný součinitel pevnosti 

 Hodnota „ck“ zohledňuje zeslabení stěny působením koroze. Pro zvolený 

materiál je opět c = 0,0001. 

 

   
     

         

             
    

   
                   

                 
    

           

(9.14.) 

Výpočtem stanovená tloušťka dna 

    
     

           
        

    
      

            
          

              

(9.15.) 

Porovnání navržených a vypočtených rozměrů stěny pláště 

      

           

 

 Výpočtem stanovená tloušťka je menší než navržená, proto tloušťka stěny pro 

plášť parogenerátoru vyhovuje a má dostatečně velkou rezervu, pro případně 

zaokrouhlovací nepřesnosti. 
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9.4 Pevnostní kontrola válcového kolektoru 

Tabulka č. 9. 5. Parametry kolektoru 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotky 

Vnitřní průměr kolektoru Dk 1,054 [m] 

Navrhnutá tloušťka stěny kolektoru tk 0,14 [m] 

 

Mez kluzu pro materiál trubek je Re=185[MPa]. 

Nejnižší přípustné dovolené napětí 

    
  

  
      

    
   

   
      

                

(9.16.) 

Pevnostní součinitel kolektoru 

 Ke stanovení součinitele pevnosti je nutné vypočíst přetlak, tento výpočet byl 

uveden na začátku této kapitoly. p = 9,2 [MPa] 

 

   
              

             
    

   
                        

                     
    

           

(9.17.) 

Tloušťka stěny kolektoru 

    
    

          
     

    
         

                 
     

              

(9.18.) 
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Pevnostní součinitel hydraulické zkoušky 

 Ke stanovení je nutné použít zvýšený tlak pro hydraulickou zkoušku     

                . 

 

    
           

        
    

    
                  

             
    

            

(9.19.) 

 Pokud platí vztah       , platí take následující rovnice: 

 

Stanovení tloušťky stěny pro zvýšený tlak hydraulické zkoušky  

    
      

            
    

    
           

                   
    

             

(9.20.) 

       

           

 

 Tloušťka stěny kolektoru je vyhovující. Veškeré pevnostní výpočty jsou 

navrženy s patřičnou rezervou a není potřeba dalších úprav rozměrů jednotlivých částí 

parogenerátoru. 
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10. Hydraulický výpočet 

 Při proudění média parogenerátorem dochází k hydrodynamickým dějům, které 

jsou závislé na více aspektech, jako je konstrukce, geometrická charakteristika kanálů a 

vlastnosti primárního média (teplota, hustota, množství a charakter proudění). 

 Nejvíce používané rozdělení ztrát je dle fyzikální stránky na: 

- Ztráty třením 

- Místní ztráty  

  

 Pro delší potrubí narůstá ztráta třením (protékající kapalina tře o teplosměnné 

plochy). Pro změnu směru nebo rychlosti dochází k nárůstu ztrát místních. Celková 

hydraulická ztráta je rozhodujícím parametrem pro stanovení potřebného příkonu 

motoru hlavních cirkulačních čerpadel a vypočte se sečtením všech hydraulických ztrát. 

[4] [7] [11] 

 

Tabulka č. 10. 1. Vlastnosti média pro hydraulický výpočet  

Parametr Zkratka Hodnota Jednotky 

Hmotnostní tok primárního média                  

Hustota média ρp 667,2 [kg m-3
] 

Teplota na ústí do vstupu PG t 329 [°C] 

Přiváděcí potrubí- vnitřní průměr dp 0.75 [m] 

Přiváděcí kolektor- vnitřní průměr                         dk 1,054 [m] 

Délka přiváděcího kolektoru Lk_1 2,628 [m] 

Průtočná plocha teplosměnných trubek Sc      [m
2
] 

 

Střední rychlost proudění média pro přívodové potrubí 

   
  

  
  

 

    

        

   
    

  
     

       
        

                

(10.1.) 
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Ztrátový součinitel pro přiváděcí kolektor 

ع
   

        
  

 

  
      

ع
   

        
     

      
     

ع
   

          

(10.2.) 

10.1  Tlaková ztráta v přiváděcím potrubí 

Tato ztráta vzniká v důsledku změny průřezu potrubí. 

ع     
   

 
  

 

 
        

           
      

 
           

                  

(10.3.) 

Střední rychlost proudění pro přiváděcí část kolektoru 

   
  

  
  

 

    

        

   
    

  
      

       
        

               

(10.4.) 

Součinitel ztrát pro přiváděcí část kolektoru 

ع
   

           
   

  
    

ع
   

           
     

     
    

ع
   

          

(10.5.) 
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10.2  Tlaková ztráta pro přiváděcí část kolektoru 

ع     
   

 
  

 

 
        

           
     

 
           

                  

(10.6.) 

Střední rychlost média vstupující do střední řady trubek 

    
  

     
        

    
    

          
        

                

(10.7.) 

Součinitel ztrát pro střední řadu trubek 

ع
   

        

 

10.3  Tlaková ztráta pro střední řadu trubek 

ع     
   

 
   

 

 
        

         
     

 
           

                 

(10.8.) 
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Tabulka č. 10. 2. Tlaková ztráta pro střední řadu trubek 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotky 

Reynoldsovo číslo Re          [-] 

Střední délka trubek Lstr 13,6 [m] 

Střední teplota primárního média      313,5      

Hustota primárního média při střední teplotě ρ 698,2 [kg m-3
] 

Střední rychlost primárního média wv      [m s-1
] 

Vnitřní průměr trubek  d2 0,0154 [m] 

 

Součinitel tření při turbulentním proudění 

                           

                                 

               

(10.9.) 

10.4  Tlaková ztráta teplosměnných trubek při turbulentním 

proudění 

       
    

  
 
  

 

 
       

               
    

      
 
     

 
           

                  

(10.10.) 

Ztrátové koeficienty změnou směru o 180° 

    
 

  
       

      

    

ع
   

           

ع
   

                

ع
   

                     (10.11.) 
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10.5  Tlaková ztráta změnou směru o 180° 

ع     
   

 
  

 

 
       

           
     

 
           

                

(10.12.) 

Tabulka č. 10.3. Tlaková ztráta změnou směru o 180 ° 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotky 

Teplota média na vstupu do PG t1 298 [°C] 

Hustota při dané teplotě     731,9 [kg   m-3
 ] 

 

Výstupní střední rychlost ze střední řady trubek 

       
  

      
        

       
    

          
        

                   

(10.13.) 

Ztrátový součinitel 

ع
   

      

 

10.6  Tlaková ztráta na výstupu z teplosměnných ploch 

ع     
   

 
  

 

 
       

       
     

 
           

                           (10.14) 
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Tabulka č. 10. 4.  Tlaková ztráta na výstupu 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotky 

Vnitřní průměr kolektoru dk_1 1,054 [m] 

Délka kolektoru      2,628 [m ] 

Vnitřní průměr odvodového potrubí dod 0,75 [m] 

 

Střední rychlost ve vystupující části kolektoru 

     
  

  
  

 

    

        

     
    

  
      

 
      

        

                  

(10.15.) 

Ztrátový součinitel ve vystupující části kolektoru 

ع
   

           
   

  
    

ع
   

           
     

     
    

ع
   

         

(10.16.) 

10.7  Tlaková ztráta ve výstupní části kolektoru 

ع     
   

 
    

 

 
  

  
     

          
      

 
           

                   

(10.17.) 
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Střední rychlost proudění média ve výstupním potrubí 

    
  

  
   

 

 
   

        

    
    

  
     

       
        

                 

(10.18.) 

Ztrátový součinitel ve výstupním potrubí 

ع
   

    
   

 

    
  

 

    

ع
   

    
     

      
 

 

 

ع
   

                    (10.19.) 

10.8  Tlaková ztráta v odváděcím potrubí 

ع     
   

 
   

 

 
  

  
     

          
      

 
           

                            (10.20.) 

10.9  Celková tlaková ztráta 

                                                  

                                                         

                        

                      

(10.21.) 

Z výpočtu je zřejmé, že k největšímu tlakovému úbytku dochází při ztrátě ve výstupní 

části kolektoru. Výsledné ztráty jsou pouze orientační z důvodu zjednodušeného 

výpočtu, ten byl proveden pro střední řadu teplosměnných trubek parogenerátoru.  
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11. Separace páry 

 V parogenerátorech jaderných elektráren se nejen vytváří pára pro následnou 

expanzi na turbíně, ale také je z této páry snižována vlhkost na co nejmenší procento, 

aby kapky vody rozptýlené v páře neporušily lopatky turbíny. Pro snížení množství 

vlhkosti můžeme použít několik druhů separátorů: 

- Děrované stropní štíty 

- Cyklóny 

- Žaluziové separátory 

 

 Pro správnou funkci separátorů musíme zajistit, aby mokrá pára proudila přes 

záchytné plochy separátoru. Rychlost páry by neměla překročit stav, při němž jsou 

kapky strhávány do hlavního proudu. Účinnost separace můžeme vyjádřit poměrem 

oddělené vlhkosti ku původní vlhkosti, kterou měla vstupující pára.   

  

Závislost výstupní vlhkosti:  - vlhkost páry před separací 

    - účinnost separace 

Závislost vstupní vlhkosti:  - zatížení parní hladiny (rychlost páry) 

    - výška parního prostoru (gravitační sedimentace) 

    - vlastnosti vody a páry (povrchové napětí, hustota a  

      viskozita) 

 

 Tyto závislosti lze vyjádřit pomocí empirické rovnice: 

            
  

    

  
      

Kde:             (11.1) 

x…suchost 

M…pomocný parametry, který se určuje z grafu a je závislý na parametrech páry 

wh…rychlost páry 

hp…výška parního sloupce  
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 Z tohoto grafu se určuje velikost 

pomocné veličiny M, kterou musíme 

dosadit do empirického vztahu.  

 Je zřejmé, že se snižující se 

rychlostí páry, která je vztažená vůči 

parnímu prostoru a se zvětšující se 

výškou parního sloupce, bude vlhkost 

páry klesat. [1] [11]  

 

 

 

 

Obr. č. 11.1. Závislost tlaku na pomocném parametru [17] 

 Jedním z parametrů ovlivňující dobrou separaci páry je rovnoměrné zatížení 

hladiny, zlepšenou pomocí umístění děrovaných plechů pod hladinu II.média. Vhodná 

situace pro tyto plechy je od 50 do 75 milimetrů pod hladinou, přičemž na okrajích 

musíme ponechat prostor o velikosti více než 150 milimetrů, aby byl zajištěn odtok 

vody. V plechu jsou umístěny díry o průměru 10 milimetrů, dále svislý rám na okraji o 

rozměru 80 až 100milimetrů, díky čemuž vzniká pod plechem parní polštář. [1] [11] 

 

11.1  Žaluziový separátor 

 Pro výběr vyhovujícího druhu separátoru je směrodatný typ PG rozhodující pro 

konstrukci a stupňovitost separace páry. 

 Pro náš parogenerátor je vhodné použít jednostupňovou separaci pomocí 

svislého žaluziového separátoru, který zajistí nízké zatížení parního prostoru 

parogenerátoru. 
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 Žaluziový separátor se skládá ze svisle orientovaných plechů s maximálním 

sklonem 30°. Vlhkost na žaluziích vytváří vodní povlak a ten stéká po plochách zpět. 

Tvary plechů žaluziových separátorů mohou být: 

- Kruhové oblouky (vlnité plechy) 

- Hranové plechy 

 

 

Obr. č. 11.2. Separátor z vlnitých plechů [17] 

 

 

Obr. č. 11.3. Separátor z hranatých plechů [17] 

 Účinnost žaluziových separátorů je závislá především na konstrukci a 

v zanedbatelné míře na obsahu vlhkosti v páře, přítoku páry a disperzi vodních kapek. 

Mezní hodnotou pro konstrukci je kritická rychlost přítoku páry. Při této rychlosti se 

začne odtrhávat vodní povlak, který způsobí nárůst obsahu vody v páře. 
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 Pracovní rychlost tohoto typu separátoru volíme od 0,2 po hodnotu 0,7 z kritické 

rychlosti. Požadavky na separátor: 

- Zanedbatelná výstupní vlhkost páry 

- Nízká tlaková ztráta 

- Snadný odvod odloučené vody 

- Možnost manipulace (oprava nebo demontování) 

11.2  Výpočet žaluziové separace 

Pro jednostupňovou žaluziovou separaci páry s maximální vlhkostí 0,2% na 

výstupu z parogenerátoru jsem použil literaturu [1] [2] [3].  

 

Parní zatížení hladiny 

Tabulka č. 11. 1. Parní zatížení hladiny 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotky 

Plocha hladiny (pro výšku 865mm nad 

horizontální osou PG) 

Sh 85,67 [m
2
 ] 

Hustota syté vody ρ  739,9 [Kg/m
3
 ] 

Hustota syté páry ρ   36,53 [Kg/m
3
 ] 

Parní výkon G 884,9 [Kg/s] 

 

   
 

      
        

   
     

           
        

                

(11.2.) 

 Povrchové napětí vody 

             
      

    
         

                
           

    
         

                         (11.3.) 
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Vstupní vlhkost páry 

Tabulka č. 11. 2. Vstupní vlhkost páry 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotky 

Výška parního potrubí hp 1.5 [m] 

Pomocný parametr M 30 [-] 

 

            
  

    

  
      

            
     

      

    

            

(11.4.) 

Kutateladzeho kritérium 

Tabulka č. 11. 3. Kutateladzeho kritérium 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotky 

Výška žaluzie hž 0,95 [m] 

Rozteč žaluzie tž 0,01 [m] 

Rozvinutá šířka žaluzie bž 0,15 [m] 

Polovina úhlu zakřevení toku páry αztp 48 [°] 

Parametr charakterizující maximální zatížení C 2,2 [-] 

Vstupní vlhkost páry vp (1-x)=0,07644 [-] 

 

           
   

 
 
    

  
     
  

 
    

 
 

      
    

             
       

     
 
    

  
         

    
 

    

 
 

      
    

            

(11.5.) 
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Kritická rychlost páry do separátoru 

    
                 

    
        

    
                                 

      
        

                  

(11.6.) 

Doporučená vstupní rychlost páry 

                               

                                  

                               

(11.7.) 

Průtočná plocha 

         
 

            
     

         
     

                    
     

                            

(11.8.) 

Žaluziový separátor je umístěn těsně před vstupem do kolektoru páry. Průtočnou plochu 

separátoru navrhuju na 56 [m
2
]. Tato hodnota je navržena dle výkresové dokumentace 

PG a jeho rozměrů. Doporučená plocha je dále rozdělena na dvě identické plochy, tedy 

2 x 28 [m
2
]. 

 

Rychlost vstupu páry do separátoru  

     
 

            
        

     
     

        
        

                         (11.9.) 
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Hydraulický výpočet separátoru 

Tabulka č. 11. 4. Hydraulický výpočet separátoru 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotky 

Koeficient odporu žaluzie   عž 9,72 [-] 

Hustota vstupující mokré páry pro suchost 0,955 ρmp 38,16 [kg   m-3
 ] 

 

Tlaková ztráta v žaluziovém separátoru 

  ع       
    

 

 
         

            
     

 
           

                

(11.10.) 

Tlaková ztráta páry je zanedbatelná, proto uvažuju tlak za separátorem za nezměněný. 
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12. Závěr 

Cílem diplomové práce je projekční návrh parního generátoru pro jadernou 

elektrárnu VVER 1200 generace III+ ve dvousmyčkovém uspořádání primárního 

okruhu. Jedná se o horizontální výměník s tepelným výkonem 1600 MW. Součástí 

návrhu je pevnostní výpočet základních částí parogenerátoru, tepelný výpočet, 

hydraulický výpočet a také návrh separace páry. Veškeré části výpočtu a návrhu byly 

provedeny s ohledem na spolehlivost, funkčnost a bezpečnost zařízení. 

V teoretické části popisuji vývoj jaderné energetiky, princip elektráren využívající 

štěpnou reakci pro získání energie a jejich jednotlivé okruhy. V kontejmentu primárního 

okruhu se kromě samotného reaktoru nachází také parogenerátor. Jeho funkce 

a parametry pro tlakovovdní reaktor typu VVER-1200 jsou dalšími body teoretické 

části. 

Ve výpočtové části je proveden tepelný výpočet ze zadaných parametrů, dílčí 

výsledky jsou uvedeny v kapitole 7. Nejdůležitější parametry vycházející z tepelného 

výpočtu jsou celková teplosměnná, plocha, hmotnostní tok, počet a střední délka trubek, 

parní výkon. Tyto stěžejní parametry nalezneme v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 12.1 Výsledné hodnoty tepelného výpočtu 

Parametr Zkratka Hodnota Jednotky 

Teplosměnná plocha    11524      

Hmotnostní tok    8922          

Počet trubek     15408     

Střední délka trubek      13,6 [m] 

Parní výkon   884,9          

 

Pro kontrolu přesnosti tepelného výpočtu bylo tepelné zatížení teplosměnné 

plochy rozděleno na 8 úseků, přičemž odchylka ploch byla zanedbatelná, tudíž 

provedený tepelný výpočet je vyhovující. 

Jako další bod byl proveden pevnostní výpočet základních částí parogenerátoru, 

který byl tvořen souběžně s výkresovou dokumentací. Zvolené tloušťky eliptického dna, 

pláště parogenerátoru, stěny kolektoru a trubek musí splňovat pevnostní kritéria. Jako 

materiál se v jaderné inženýrství používá ocel s označením 22K, ten byl použit pro plášť 

a eliptická dna parogenerátoru a 08Ch18N10T pro teplosměnné trubky tvořené 
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trubkami ve tvaru „U“ o vnitřním průměru 15,4 mm a vnějším průměru 17,5 mm. 

Výsledkem pevnostního výpočtu jsou vhodně a s patřičnou rezervou navržené prvky 

parogenerátoru, které není potřeba dále upravovat. 

Hydraulický výpočet nám vypovídá o velikosti místních a třecích ztrát 

způsobených hydrodynamickými ději. Pro tento výpočet byl uvažován jako první 

ztrátový prvek vstupní potrubí a jako poslední prvek výstupní potrubí kolektoru. 

Výsledná hodnota celkové hydraulické ztráty je 425 945,78 [  ]. Z výpočtu je zřejmé, 

že k největšímu tlakovému úbytku dochází při ztrátě ve výstupní části kolektoru. 

Výsledné ztráty jsou pouze orientační z důvodu zjednodušujícího výpočtu, ten byl 

proveden pro střední řadu teplosměnných trubek parogenerátoru. 

Posledním bodem je výpočet jednostupňové žaluziové separace páry. Samotný 

separátor je složen ze dvou částí umístěných vedle sebe v horní části tlakové nádoby 

parogenerátoru. Každá z částí má plochu o velikosti 28 [m
2
]. Směrodatnými rozměry 

žaluzie jsou především: výška žaluzie 0,95 [m], rozteč žaluzie 0,01 [m], rozvinutá šířka 

žaluzie 0,15 [m] a polovina úhlu zakřivení toku páry 48°. Rychlost páry vstupující do 

separátoru v našem případě je 0,433 [   −1
] ,přičemž by se měla dle literatury 

pohybovat v rozmezí 0,2 až O,715 [   −1]. Z tohoto výsledku můžeme určit vhodnost 

návrhu žaluziového separátoru. 

Cíl své diplomové práce jsem splnil. Dosažené výsledky mohou být využity pro 

navrhování parogenerátorů nejen pro reaktory typu VVER-1200, ale také pro budoucí 

vývoj výměníků. Součástí práce je výkresová dokumentace navrhovaného zařízení. 
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