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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KILIÁN,O. Analýza havárie v jaderné elektrárně Fukushima: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 

2013, 52 s. Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. 

V březnu roku 2011, přírodní katastrofa zemětřesení a vlna tsunami způsobila váţnou 
potenciální nukleární havárii stupně 7 v jaderné elektrárně Fukushima v Japonsku. 
Problém spočíval v náhlém výpadku elektrické energie, nutné pro spuštění aktivního 
chlazení systému jaderného reaktoru. V bakalářské práci je navrţen systém zcela 
pasivního chlazení pomocí smyčkových tepelných trubic pro odvod zbytkového tepla z 
jaderného reaktoru v případě nouze, bez nutnosti dodávky elektrické energie. Návrh je 
zaměřen na reaktor Fukushima č. 1, který má nominální tepelný výkon 1380 MW, a 
produkuje 460 MW elektrické energie. Ostatní reaktory se počítají obdobně s tím 
rozdílem, ţe je nutné provést přepočet dle jejich hodnot. Systém se skládá z 
výparníkové, adiabatické a kondenzátorové sekce.  Kondenzátorová sekce je umístěna 
mimo bezpečnostní kontejnment. Navrhovaný systém je pasivní a je pouţitelný pro 
varné reaktory (BWR), tlakovodní reaktory (PWR) a rychlé jaderné reaktory (FBR). 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Fukushima, varný reaktor, smyčkové tepelné trubice 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

KILIÁN, O. Analyses of Accident in Nuclear Power Plant Fukushima: Bachelor Thesis. 

Ostrava: VŠB – technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Energy, 2013, 52 p. Supervisor: Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. 

 In March 11, 2011, a natural disaster of earthquakes and tsunami had caused a 

servus potential nuclear reactor meltdown in Fukushima, Japan. The problem was lost 

of electrical power to run the aktive cooling systém for the nuclear reactor in case of 

emergency nuclear reactor reactor shut down. In this thesis, authors present and 

propose a completely passive cooling system using loop heat pipe for cooling the 

residual heat of nuclear reactor in case of emergency when the electrical power loss to 

run the cooling system. The design is focus on the Fukushima No. 1 plant which has a 

capacity of 1,380 MW thermal that capaje of producing 460 MW elektricity. The system 

also feature a double wall heat pipe heat exchanger for steam generation in which is 

more reliable to prevent leakage. The propřed systém is passive and is applicable to 

Boiling Water Reactor (BWR), Pressurized Water Reactor (PWR), and Fast Breeder 

Reactor (FBR). 
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 

Seznam veličin a jednotek 

Značka Veličina Jednotka 

q Měrný tepelný výkon W/m3 

α Součinitel přestupu tepla W/m2.K 

S Plocha m2 

t Teplota °C 

T Teplota K 

t∞ Teplota °C 

t0 Teplota °C 

Δt Rozdíl teplot °C 

tvody Teplota vody v reaktoru °C 

t1 Teplota výparníku vnější °C 

t2 Teplota páry °C 

t3 Teplota kondenzátoru vnitřní °C 

t4 Teplota okolí °C 

m Hmotnost kg 

cp Měrná tepelná kapacita J/kg.K 

T Časová konstanta s 

D Průměr m 

O Obvod m 

Nu Nusseltovo kritérium - 

Re Revnoldsovo kritérium - 

Pr Prandtlovo kritérium - 

w Rychlost m/s 

ν Dynamická viskozita m2/s 

λ Tepelná vodivost W/m.K 

R Tepelný odpor °C/W 

τ Časová konstanta s 

 ̇ Tepelný tok W/m2 

p Tlak Pa 

P(t) Zbytkový tepelný výkon reaktoru po havarijním odstavení W 

Po Tepelný výkon reaktoru před odstavením W 

ts Čas provozu reaktoru před odstavením s 

Do Vnější průměr m 

Di Vnitřní průměr m 

L Délka trubice m 

k Tepelná vodivost trubky W/m.K 

pin Vnitřní tlak Pa 

po Okolní tlak Pa 

ρ Hustota kg/m³ 

g Gravitační zrychlení m/s2 

β Tepelná roztaţnost vody K-1 

η Účinnost % 

V Objem  m3 

H Výška m 
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Zkratky 

Zkratka Význam (česky) Význam (anglicky) 

JE Jaderná elektrárna - 

RAO Radioaktivní odpad - 

AZ Aktivní zóna - 

BS Bazén skladování vyhořelého paliva - 

BWR Varný reaktor Boiling water reactor 

ABWR Pokročilý varný reaktor Advanced boiling water reactor 

ECCS Systém havarijního chlazení Emergency core cooling system 

LOCA Úplná ztráta chladiva Loss of cooland accident 

INES Mezinárodní stupnice hodnocení 
závaţnosti jaderných událostí 

The International Nuclear Event 
Scale 
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1. Úvod 
 

V první části mé bakalářské práce popisuji samotnou havárií jaderné elektrárny 
Fukushima 1 Daiichi. Příčinou havárie bylo zemětřesení v Tichém oceánu, které 
zasáhlo Japonsko včetně několika jaderných elektráren. Došlo ke spuštění záloţních 
zdrojů elektrické energie. Zemětřesení vyvolalo vlnu tsunami, která necelou hodinu po 
zemětřesení zasáhla východní pobřeţí Japonska. Tsunami byla několikrát větší neţ se 
počítalo v havarijních plánech při výstavbě. Způsobila vyplavení záloţních zdrojů 
elektrické energie a tím i zastavení chlazení odstavených reaktorů. Reaktory se začaly 
přehřívat a v důsledku toho se odpařila voda, ve které byly ponořeny zirkoniové tyče. 
Tyče se začaly tavit, následkem reakcí vznikal vodík, který později explodoval a došlo 
k únikům radionuklidů. Ovšem následky nebyly tak tragické jako v Černobylu. 

Ve druhé části navrhuji systém zcela pasivního chlazení pomocí smyčkových 
tepelných trubic pro odvod zbytkového tepla z jaderného reaktoru v případě nouze, bez 
nutnosti dodávky elektrické energie. Návrh je zaměřen na reaktor Fukushima č. 1, který 
má nominální tepelný výkon 1380 MW a zároveň produkuje 460 MW elektrické 
energie. Pro ostatní reaktory je systém obdobný, je pouze nutné provést přepočet pro 
jejich hodnoty. Tento systém tepelných trubic se skládá z výparníkové, adiabatické a 
kondenzátorové sekce. Kondenzátorová sekce je umístěna mimo bezpečnostní 
kontejnment. Navrhovaný systém je pasivní a pouţitelný pro varné reaktory (BWR), 
tlakovodní reaktory (PWR) a rychlé jaderné reaktory (FBR). 

V závěrečné výpočtové části jsem provedl návrh odvodu zbytkového tepla 
z jaderného reaktoru po jeho odstavení pomocí pasivních systémů s výměníkem tepla 
sestávajícího z tepelných trubic zajišťujících bezpečné havarijní dochlazování aktivní 
zóny během náhlého výpadku elektrické energie. 

Cíle bakalářské práce: 

 Popsat a analyzovat průběh havárie v jaderné elektrárně Fukushima s varným 
reaktorem 
 

 Popsat plán na vytvoření systému stabilního chlazení u všech čtyř bloků 
v havarijním stavu a tím i na předcházení úniků radioaktivity do ţivotního 
prostředí 
 

 Ve výpočtové části provést návrh a výpočet odvodu zbytkového tepla 
z jaderného reaktoru po jeho odstavení pomocí pasivních systémů 
s výměníkem tepla sestávajícího z tepelných trubic zajišťujícího bezpečné 
havarijní dochlazování aktivní zóny během náhlého výpadku elektrické energie 
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2. Jaderná elektrárna Fukushima 1 Daiichi 

2.1 Popis elektrárny 

Jaderná elektrárna Fukushima 1 Daiichi se nachází v prefektuře Fukushima 
v Japonsku. Skládá se z šesti varných reaktorů typu BWR (varný vodní reaktor) 
s celkovým výkonem 4696 MW, coţ ji v tehdejší době řadilo mezi dvacet 
nejvýkonnějších elektráren na světě. Elektrárnu vlastní a provozuje společnost 
TEPCO. [10] 

Výstavba byla zahájena v roce 1966 a první reaktor byl spuštěn v roce 1971. 
Reaktory 1, 2 a 6 dodala firma General Electric, reaktory 3 a 5 dodala firma Toshiba a 
reaktor 4 firma Hitachi. V budoucnu byla v plánu dostavba dalších dvou bloků, kaţdý o 
výkonu 1380 MW. Přehledný popis reaktorů je uveden v následující tabulce tab. 2.1: 

Blok Typ Zahájení 
provozu 

Výkon Dodavatel 

Fukushima I - 1 BWR - 3 26.5.1971 460 MW General Electric 

Fukushima I - 2 BWR - 4 18.7.1974 784 MW General Electric 

Fukushima I - 3 BWR - 4 27.5.1976 784 MW Toshiba 

Fukushima I - 4 BWR - 4 12.10.1978 784 MW Hitachi 

Fukushima I - 5 BWR - 4 18.4.1978 784 MW Toshiba 

Fukushima I - 6 BWR - 5 24.10.1979 1100 MW General Electric 

Fukushima I - 7 ABWR 2016 (zrušeno) 1380 MW - 

Fukushima I - 8 ABWR 2017 (zrušeno) 1380 MW - 

Tab. 2.1 Reaktory [10] 

 
AZ aktivní zóna 
BS bazén skladování vyhořelého paliva 

Obr. 2.1 Mnoţství palivových článků v jednotlivých blocích [6] 
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2.1.1 Sklad vyhořelého paliva 
 
V areálu jaderné elektrárny Fukushima 1 Daiichi se nalézá sklad vyhořelého paliva. 
Kromě pouţitého paliva z Fukushimy 1 Daiichi se zde v uplynulých 40-ti letech 
skladovalo palivo z ostatních elektráren v Japonsku. Palivo je uloţeno v sedmi 
bazénech, které se nachází pod střechami reaktorových budov. Celkem je zde cca  
600 000 tyčí vyhořelého paliva. [10] 

 

Obr. 2.2 Bazén vyhořelého paliva [10] 

 

2.2 Popis reaktorů 

2.2.1 Varný reaktor BWR (Boiling Water Reactor) 

Druhý nejrozšířenější typ jaderných reaktorů. Na světě je v provozu 94 reaktorů 
tohoto typu coţ je asi 21% celkového počtu. Výroba páry probíhá přímo v reaktorové 
nádobě. Napájecí voda vstupuje hrdly do reaktorové nádoby, proudí do spodní části a 
poté do aktivní zóny, kde se ohřeje, začne vřít a dojde k uvolňování páry. Vzniklá pára 
se shromaţďuje nad aktivní zónou, poté prochází cyklonovými a ţaluziovými 
separátory a zde dojde ke konečnému sníţení vlhkosti na hodnotu cca 0,1%. Po 
vysušení se pára přivádí na turbínu. [2] 

Palivem je mírně obohacený uran ve formě pelet oxidu uraničitého 
uspořádaných do palivových elementů a palivových článků v aktivní zóně. 
Moderátorem i chladivem je voda. Regulační tyče s pohony jsou umístěny vespod 
tlakové nádoby. Výměna paliva je kampaňovitá a probíhá při odstaveném reaktoru 
obvykle jedenkrát za 1 aţ 1,5 roku. [2] 

Parametry varného reaktoru například pro reaktor o výkonu 1000 MW: 

 Palivo: obohacený uran 2,1 – 2,6 %, U235 

 Tlak vody: 7 – 8 MPa 

 Teplota páry na výstupu z reaktoru: 285 °C 
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Obr. 2.3 Schéma varného reaktoru [2] 

2.2.2 Pokročilý varný reaktor ABWR (Advanced Boiling Water Reactor) 
 
 Jsou to reaktory, které jiţ mají vylepšené prvky pasivní bezpečnosti tak, ţe 
v případě nestandardní situace se reaktor dostane do bezpečného stavu sám, 
automaticky bez pomoci aktivních částí jako tomu bylo např. ještě u reaktorů III. 
generace. Zároveň ale došlo k dalším vylepšením jejich vlastností. V různých fázích 
výstavby je v dnešní době několik projektů tohoto typu. V jaderné elektrárně 
Kashiwazaki-Kariwa v Japonsku je jiţ reaktor tohoto typu v provozu, tento reaktor tvoří 
rozhraní mezi generací III a III+. V této elektrárně jsou dva reaktory tohoto typu a kaţdý 
z nich má výkon 1356 MWe. Spolu s dalšími v této elektrárně přeţily 16.června 2007 
velmi silné zemětřesení. I přesto, ţe zemětřesení bylo silnější neţ se počítalo 
v projektech tak se tyto zařízení chovala velmi dobře. Jak při samotném zemětřesení 
tak i po něm. Reaktory se automaticky bezpečně odstavily. Poté se zkoumal vliv na 
všechny konstrukce a provedlo se podrobné studie stavu elektrárny před opětným 

spuštěním.[3] 
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3. Havárie 
 

3.1 Příčina  
 
Dne 11.března 2011 zasáhlo provincii Tohoku silné zemětřesení (o síle 9 stupňů podle 
Richterovy stupnice), které ve 14:46 místního času udeřilo u východního pobřeţí 
japonského ostrova Honšú. Zemětřesení způsobilo vznik vlny tsunami, která zasáhla 
pobřeţí o necelou hodinu později. To mělo přímý vliv na čtyři jaderné elektrárny, které 
se nacházely v postiţené oblasti. A to elektrárny Onagawa, Tokai, Fukushima 2 Daini a 
Fukushima 1 Daiichi. Situace v jaderných elektrárnách Onagawa, Tokai a Fukushima  
2 Daini se podařilo relativně brzy dostat pod kontrolu. Z tohoto důvodu bude níţe 

popsán pouze průběh havárie v jaderné elektrárně Fukushima 1 Daiichi. [7], [11] 
 

3.2 Průběh 
 
11. března  
14:46: Nastává zemětřesení, v souladu s projektem jsou odstaveny všechny postiţené 

bloky Fukushimy 1 Daiichi.  
15:42:  Ztráta zdrojů střídavého elektrického napájení u bloků 1 aţ 3, o 3 minuty později 

jsou vlnou tsunami vyplaveny olejové nádrţe.  
 

 

Obr. 3.1 Následky vlny tsunami [6] 
 
16:36:  Selhává dodávka vody u havarijního chlazení aktivní zóny bloků 1 a 2 a není 

známo, kolik vody do aktivní zóny bylo dopraveno.  
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Obr. 3.2 Poškození čerpací stanice chladící vody vlnou tsunami [6] 
 

19:03:  Vláda vyhlašuje pro Fukushima 1 Daiichi stav nouze. 
20.50:  Prefektura ve Fukushimě vydává evakuační směrnici pro rezidenty ţijící v 

okruhu 2 km kolem Fukushima 1 Daiichi, ve 21:23 nařizuje premiér evakuaci z 

3 km pásma a navíc doporučuje rezidentům v 10 km pásmu zůstávat doma. 

Toto rozhodnutí vyplývá z analýzy, podle které by kolem 21:40 mohlo dojít k 

poklesu hladiny v reaktoru k hornímu konci palivových proutků a v důsledku 

zhoršeného chlazení by mohlo kolem 22:20 dojít k poškození aktivní zóny.  

21:00:  Provozovatel TEPCO očekává ztrátu napájení z nouzových baterií, a proto 
startuje poţární čerpadla poháněná dieselgenerátory, aby čerpadla byla 
připravena dodávat vodu do reaktoru, jakmile tlak v reaktoru poklesne.  

 
12. března  
1:17:  Všechny bloky elektrárny Onagawa jsou ve studeném (teplota pod 100 °C) 

odstaveném stavu.  
4:00:  Tlak v primárním kontejnmentu bloku 1 Fukushima 1 Daiichi vzrůstá nad 

840kPa, tedy značně nad projektovou hodnotu.  
5.22:  Dochází ke ztrátě funkce regulace tlaku na bloku 1 i 2 Fukushima 1 Daiichi.  
5.44:  Premiér nařizuje evakuaci obyvatelstva v 10 km pásmu kolem Fukushima 1 
 Daiichi. 
7:45: Je vyhlášen nouzový stav pro elektrárnu Fukushima 2 Daini a současně 

nařizuje premiér evakuaci pro 3km pásmo kolem této elektrárny.  
9:07:  Je otevřen přepouštěcí ventil tlakové nádoby reaktoru 1. bloku Fukushima 1 

Daiichi, aby se předešlo poškození tlakové nádoby.  
12:30:  Tlak v primárním kontejnmentu Fukushima 1 Daiichi roste i přesto, ţe palivové 

proutky v aktivní zóně bloku 1 (a stejně tak i palivové proutky bloků 2 a 3) jsou 
dostatečně ponořené ve vodě. Proto je rozhodnuto otevřít přepouštěcí ventil 
primárního kontejnmentu, aby nedošlo k jeho poškození. Přepouštěné plyny 
obsahují i určité mnoţství radioaktivity.  

14.49:  Šíří se informace, ţe v okolí 1. bloku Fukushima 1 Daiichi byla detekována 
přítomnost radioaktivního Cs.  
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15:36:  Na 1. bloku Fukushima 1 Daiichi dochází k explozi vodíku pocházejícího z 
reakce vodní páry se zirkoniovým povlakem palivových proutků (stejná příčina u 
dalších bloků).  

17:39:  Premiér nařizuje evakuaci v 10km pásmu kolem elektrárny Fukushima 2 Daini. 
18:25:  Premiér nařizuje evakuaci ve 20 km pásmu kolem elektrárny Fukushima 1 

Daiichi. 
20:20:  V důsledku nedostatku chladiva jsou palivové proutky obnaţené, proto je 

rozhodnuto o (přerušovaném) vstřikování mořské vody s kyselinou boritou 
(spolehlivě zaručující podkritičnost) do reaktoru 1. bloku Fukushima 1 Daiichi 
(podobně později i do reaktorů bloků 2 a 3) pomocí poţárních čerpadel.  

 
13. března  
5:58:  Selhává dodávka vody u havarijního chlazení aktivní zóny 3. blok Fukushima 1 

Daiichi.  
9.20:  Je otevřen přepouštěcí ventil tlakové nádoby reaktoru 3. bloku Fukushima 1 

Daiichi.  
13.12:  Do reaktoru 3. bloku je vstřikována mořská voda spolu s kyselinou boritou.  
 
14. března  
4.08:  Teplota vody v bazénu vyhořelého paliva 4. bloku Fukushima 1 Daiichi 

překračuje 84°C.  
6:10:  Tlak v primárním kontejnment vzrůstá nad 460 kPa, coţ opět překračuje 

projektovou hodnotu.  
11:01:  Dochází k explozi vodíku v bloku 3 ve Fukushima 1 Daiichi.  
13:25:  Je zjištěno, ţe hladina vody v reaktoru 2. bloku Fukushima 1 Daiichi je nízká, z 

čehoţ plyne, ţe došlo ke ztrátě chladicí funkce reaktoru.  
16:34:  Do reaktoru 2. bloku Fukushima 1 Daiichi je vstřikována mořská voda.  
 
15. března  
0:40:  Elektrárna Tokai Daini dosáhla stavu studeného (bezpečného) odstavení.  
6:20:  Z prostor 2. bloku Fukushima 1 Daiichi se ozývá exploze, která byla přisouzena 

abnormálnímu stavu v „mokré“ části primárního kontejnmentu.  
6:20:  Část stěny v provozním prostoru 4. bloku Fukushima 1 Daiichi je poničena.  
7:15:  Všechny bloky Fukushima 2 Daini dosahují stavu studeného (bezpečného) 

odstavení.  
9:38:  V budově reaktoru 4. bloku Fukushima 1 Daiichi dochází k poţáru.  
10.22:  V okolí 3. bloku Fukushima 1 Daiichi je naměřena vysoká úroveň radiace –

400mSv/h.  
11:00:  Premiér nařizuje rozšíření pásma pro nevycházení z domovů v okolí Fukushima 

1 Daiichi z 20 na 30 km.  
12:29:  Poţár v reaktorové budově 4. bloku Fukushima 1 Daiichi je uhašen.  
 
16. března  
8:37:  K výronu enormního mnoţství bílého kouře dochází na 3. bloku Fukushima 1 

Daiichi.  
16:00:  Helikoptéry obranných sil se pokoušejí shazovat vodu na 3. blok Fukushima 1 

Daiichi, avšak v důsledku vysoké radiace neúspěšně.  
 
17. března  
9:48:  Helikoptéry obranných sil začínají shazovat vodu na 3. blok Fukushima 1 

Daiichi. 

U 4. bloku Fukushima 1 Daiichi byl reaktor od nehody uchráněn, protoţe 
neobsahuje ţádné palivo, o to nepříznivější je však situace v bazénu vyhořelého 
paliva, kde se kromě jiţ dříve vyvezeného paliva nachází veškeré palivo z aktivní zóny 
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4. bloku. Toto palivo je také nejvýkonnější tepelný zdroj, jaký se v bazénu můţe 
vyskytovat. U bloků 5 a 6, které se v okamţiku zemětřesení nacházely také v 
odstaveném stavu, k ţádným problémům nedošlo, navíc u obou těchto bloků jsou k 
dispozici elektrické zdroje střídavého napájení. Jako preventivní opatření proti 
případnému nahromadění vodíku a jeho explozi byly ve střeše reaktorových budov 
(sekundárních kontejnmentů) těchto bloků vyvrtány odvětrávací otvory. [1] 

 

Celkový přehled o stavu nejvíce poškozených/ohroţených bloků Fukushima 1 
Daiichi je vidět z následující tabulky 3.1: 

Blok/rok uvedení do 
provozu 

1/1970 2/1973 3/1974 

Elektrický/tepelný výkon 
(MW) 

460/1380 784/2381 784/2381 

Provozní stav v okamžiku 
zemětřesení 

V provozu → 
rychlé odstavení 

V provozu → 
rychlé odstavení 

V provozu → 
rychlé odstavení 

Integrita aktivní zóny paliva Poškozeno Poškozeno Poškozeno 

Integrita tlakové nádoby 
reaktoru 

Není známa Není známa Není známa 

Integrita primárního 
kontejmentu 

Nepoškozený Podezření na 
poškození 

Můţe být 
nepoškozený 

Chlazení aktivní zóny 
vyžadující střídavé 
elektrické napájení 

Není funkční Není funkční Není funkční 

Chlazení aktivní zóny 
nevyžadující střídavé 
elektrické napájení 

Není funkční Není funkční Není funkční 

Integrita budovy 
(sekundárního kontejmentu) 

Těţce poškozená 
(exploze vodíku) 

Lehce poškozená Těţce poškozená 
(exploze vodíku) 

Hladina vody v tlakové 
nádobě reaktoru 

Palivo částečně 
nebo úplně 
obnaţené 

Palivo částečně 
nebo úplně 
obnaţené 

Palivo částečně 
nebo úplně 
obnaţené 

Tlak v tlakové nádobě Stabilní Neznámý Stabilní 

Tlak v primárním 
kontejmentu 

Neznámý Nízký Stabilní na vyšší 
hladině 

Vstřikování vody do aktivní 
zóny (havarijní činnosti) 

Pokračuje 
(mořská voda) 

Pokračuje 
(mořská voda) 

Pokračuje 
(mořská voda) 

Vstřikování vody do 
primárního kontejmentu 

Pokračuje 
(mořská voda) 

Bude rozhodnuto 
(mořská voda) 

Pokračuje 
(mořská voda) 

Odvětrávání (ventilace) 
kontejmentu 

Dočasně 
zastaveno 

Dočasně 
zastaveno 

Dočasně 
zastaveno 

Integrita paliva v bazénu VP Zvaţuje se 
vstřikování vody 

Není informace Nízká hladina 
vody, pokračuje 

vstřik. vody, 
potvrzen určitý 

účinek 

INES (Odhad NISA- Nuclear 
and Industrial Safety 
Agency) 

5 5 5 

Tab. 3.1 Celkový přehled o stavu nejvíce poškozených/ohroţených bloků Fukushima 1 
Daiichi [1] 
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3.3 Následky 
 

Pro hodnocení následků nehod na jaderných elektrárnách byla zavedena 
Mezinárodní stupnice hodnocení závaţnosti jaderných událostí INES (The International 
Nuclear Event Scale). Podrobně s touto stupnicí, včetně případů konkrétních nehod, se 
lze seznámit na webu SÚJB, odkud byla převzata terminologie i specifikace pro 
jednotlivé stupně INES do následující tabulky: 

Stupeň INES Oblast dopadu 

Dopad vně 
zařízení 

Dopad uvnitř zařízení Dopad na 
ochrany do 

hloubky 

7. Velmi těžká 
havárie 

Rozsáhlý únik, 
široce rozšířené 
dopady na zdraví 
a ţivotní prostředí 

  

6. Těžká havárie Závaţný únik, 
pravděpodobné 
nasazení 
veškerých 
plánovaných 
protiopatření 

  

5. Havárie 
s rizikem vně 
zařízení 

Omezený únik, 
částečné nasazení 
plánovaných 
protiopatření 

Váţné poškození 
aktivní zóny 
reaktoru/radiačních 
bariér 

 

4. Havárie bez 
vážnějšího rizika 
vně zařízení 

Menší únik, 
ozáření 
obyvatelstva 
řádově 
v povolených 
mezích 

Významné poškození 
aktivní zóny 
reaktoru/radiačních 
bariér/smrtelné ozáření 
zaměstnanců 

 

3. Vážná nehoda Velmi malý únik, 
ozáření 
obyvatelstva 
zlomkem 
povolených limitů 

Velké rozšíření 
kontaminace/akutní 
účinky na zdraví 
zaměstnanců 

Téměř havarijní 
stav, nezůstaly 
ţádné 
bezpečnostní 
bariéry 

2. Nehoda  Významné rozšíření 
kontaminace/nadměrné 
ozáření zaměstnance 

Nehoda 
s významným 
poškozením 
bezpečnostních 
opatření 

1. Anomálie   Anomálie od 
schváleného 
provozního reţimu 

0. Odchylka Ţádný bezpečnostní význam 

 
Tab. 3.2 Mezinárodní stupnice hodnocení závaţnosti jaderných událostí INES [14] 

 
Původně byl pro Fukushima 1 Daiichi jako nejvyšší určen stupeň INES 4, 

později bylo toto rozhodnutí přehodnoceno:  
 

U bloků 5 a 6 ţádný bezpečnostní problém, u 4.bloku stupeň 3, u bloků 1-3 stupeň 5.  
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Nabízí se porovnání havárie v jaderné elektrárně Fukushima 1 Daiichi s havárií 
v jaderné elektrárně v Černobylu, některé zdroje srovnávají tyto nehody dokonce 
s bombardováním Hiroshimy a Nagasaki o čemţ si myslím, ţe je něco úplně jiného a 
toto srovnání nemá ţádný smysl. Pro srovnání s Černobylem je vhodné uvést alespoň 
tolik, ţe bez ohledu na mnoţství úniku radionuklidů záleţí jeho dolet na výšce, do jaké 
se dostane. Zatímco u Černobylu tyto produkty proudily přímo z otevřeného reaktoru a 
z důvodu vysoké tepelné energie dosahovaly značných výšek (patrně se šířily aţ do 
oblastí, kde vanou pravidelné výškové větry), při odpouštění z kontejnmentu nebo 
únicích z bazénu vyhořelého paliva z Fukushima 1 Daiichi se jednalo o masy s výrazně 
niţší energií, a tím i niţší schopností dosaţení větších výšek s omezenější vzdáleností 
doletů. [1] 

4. Návrh pasivních systémů chlazení 

4.1 Pojmy jaderné bezpečnosti 

Pro komplex technických a organizačních opatření zaměřených na prevenci 
porušení se v oboru jaderné bezpečnosti vţil mezinárodní název "defence in 
depth", neboli ochrana do hloubky. Ochrana do hloubky je strukturovaná do pěti 
odstupňovaných úrovní. Dojde-li k selhání jedné úrovně, přechází ochranné funkce na 
další úroveň. [2] 
 

Cílem první úrovně ochranných opatření je prevence selhání provozních 
systémů, tj. prevence výskytu abnormálního provozu. Opatření první úrovně 
představují široké spektrum zásad, které se uplatňují ve všech fázích realizace 
jaderného zařízení počínaje výběrem vhodné lokality, konzervativním projektovým 
řešením s náleţitými bezpečnostními rezervami do dosaţení mezních stavů, vysokou 
jakostí výroby, montáţe, vlastního provozu, údrţby atd. Dojde-li k selhání první 
bariéry, vyvstává přirozená nutnost zajistit potřebnou kontrolu nad vznikem 
abnormálního provozu, jejíţ nedílnou součástí je detekce selhání, jeho korekce a co 
nejrychlejší návrat systému do podmínek normálního provozu. [2] 

  
To je úkolem druhé úrovně ochrany do hloubky. Příkladem druhé úrovně 

ochranných opatření jsou pojišťovací ventily zamezující nepřípustnému převýšení tlaku 
v primárním a sekundárním okruhu, systém limitování maximálního výkonu reaktoru, 
systém kontroly teploty primárního chladiva na výstupu z aktivní zóny a všechna 
ostatní mezní nastavení ochranných systémů. Ani sebedokonalejší preventivní 
opatření nesníţí pravděpodobnost výskytu závaţnějších nehod zcela na nulu. 
K zvládnutí málo pravděpodobných nehod, jejichţ scénář můţe být předpokládán, jsou 
u moderních jaderných elektráren připravena potřebná technická opatření, aby 
následky takových stavů byly udrţeny v mezích standardní ochrany pracovníků a 
obyvatelstva. [2] 

 

Toto je úkolem třetí úrovně ochrany do hloubky. Typickým příkladem 
takovýchto projektových nehod jsou havárie spojené se ztrátou chladiva, 
tzv. LOCA havárie (Loss of Coolant Accident). Třetí úroveň ochranných opatření má 
v těchto případech zajistit dostatečné chlazení aktivní zóny, a tím předejít 
nepřípustnému přehřátí paliva, ztrátě integrity jeho povlaku a následnému tavení 
aktivní zóny. [2] 
 

Ochrana do hloubky na čtvrté úrovni předpokládá, ţe za určitých velmi málo 
pravděpodobných okolností mohou nastat případy, kdy opatření prvních tří úrovní 
nezabrání poškození aktivní zóny, a klade si proto za cíl zabránit úniku štěpných 
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radioaktivních produktů do ţivotního prostředí. Komponenty primárního okruhu se za 
tímto účelem umísťují do hermeticky uzavřených prostorů ochranné obálky - 
kontejnmentů. Opatření této úrovně mají současně chránit ochrannou obálku před jejím 
porušením, neboť ochranná obálka představuje poslední bariéru proti případnému 
úniku radioaktivních látek do ţivotního prostředí. Ochranná obálka je dimenzována 
s dostatečnou rezervou tak, aby si zachovala svou integritu i v podmínkách, kdy se 
veškerá tepelná a tlaková energie primárního chladiva okruhu uvolní do jejího vnitřního 
prostoru. [2] 

 

4.2 Návrh komplexního pasivního systému odvodu tepla z aktivní 
zóny založený na smyčkových tepelných trubicích a gravitačním 
proudění 

4.2.1 Shrnutí současného stavu 

Varný reaktor produkuje sytou páru o teplotě 282 °C, separátory umístěné 
v horní části reaktoru ji potrubím vedou přímo na turbínu. V případě jaderné havárie je 
varný reaktor citlivější na radiační úniky neţ tlakovodní reaktor, tím ţe dochází 
k okamţitému vyuţití kontaminované páry do turbíny, která je umístěna v turbínové 
hale mimo kontejnment. Ten se skládá ze systému barbotáţe s cílem potlačení tlaku 
v reaktoru následkem kondenzace v dolním anuloidu nádoby. [11] 

Varné reaktory pouţité v elektrárně Fukushima představují první generaci 
reaktorů. Viz obr. 4.1 

 

Obr. 4.1 Schéma jaderné elektrárny s varným reaktorem typu Mark I. [2] [4] 

Ochranná obálka u varných reaktorů 

U varných reaktorů je původní typ ochranné obálky označován jako typ I. 
Skládá se z vnitřní suché části, ta se v případě porušení primárního okruhu zaplní 
párou. Pára je následně vedena do spodní části zaplněné vodou, kde zkondenzuje a 
dochází tak k potlačení přetlaku v ochranné obálce. Viz obr. 4.2 
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Obr. 4.2 Konstrukce ochranné obálky varných reaktorů [16] 

Normální provoz reaktoru 

Během normálního provozu je primární okruh těsný. Do reaktoru přichází voda 
z kondenzátoru parní turbíny přes systém regeneračního ohřevu napájecí vody. 
Z reaktoru je odváděna pára na mezi sytosti. Tlak v ochranné obálce je niţší neţ 
atmosférický, aby nedocházelo k únikům. 

 

Obr. 4.3 Primární okruh reaktoru za normálního provozu [14] 

Nouzové systémy odvodu tepla 

Dělí se na: 

 1 Systém odvodu zbytkového tepla. 

 2 Nízkotlaký systém sprchování aktivní zóny. 

 3 Vysokotlaký systém vstřikování vody do aktivní zóny. 

 4 Systém chlazení izolovaného reaktoru. 

 5 Kondenzátor chlazení izolovaného reaktoru. 

 6 Vstřikování kyseliny borité. 
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Obr. 4.4 Nouzové systémy odvodu zbytkového tepla [14] 

V případě poruchy jaderné elektrárny dochází k odstavení. Dojde k tomu 
zasunutím havarijních tyčí do aktivní zóny. Po tomto odstavení jsou zprovozněny 
systémy ECCS (Emergency Core Cooling System) obr. 4.4, jejichţ čerpadla jsou 
poháněny dieselagregáty. Jejich úkolem je odvod zbytkového tepla z aktivní zóny 
při dále probíhajícím rozpadu radioizotopů, zejména minoritních aktinidů (neptunium, 
americium a curiím), tak aby teplota v reaktoru byla menší neţ 100 °C. 

Havarijní systémy odvodu tepla vyuţívají obvykle dieselagregátů k pohonu 
čerpadel zajišťujících dodávku vody pro vychlazování aktivní zóny. Pokud dojde 
k zastavení přestupu tepla mezi palivovými články a vodou následkem přerušení 
dodávky elektrického proudu, dojde ke zvýšení teploty vody aţ k bodu varu a 
k následnému vypařování. Poté při teplotě nad 1200 °C dochází k porušení 
zirkoniových povlaků palivových článků a k tvorbě vodíku exotermickou chemickou 
reakcí a následně k jeho explozi. 

Odstavení reaktorů a izolace ochranné obálky  

K zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy stupnice došlo 11.3.2011 ve 14:46. 
Následkem selhala japonská rozvodná síť a elektrárna byla izolována od okolí. I po 
odstavení se stále uvolňuje teplo z rozpadů štěpných produktů. To činí i po pěti dnech 
asi 0,5 % původního výkonu. Ihned se nastartovaly dieselgenerátory a elektrárna byla 
ve stabilním a bezpečném stavu. 

 

Obr. 4.5 Odstavený reaktor s izolací všech systémů [14] 
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Očekávaný průběh 

 Normální funkčnost systému odvodu zbytkového tepla v reaktoru 

 Správná funkce aktivního systému chlazení ochranné obálky a bazénu 
skladování pouţitého paliva. Obr. 4.6 

 Fungování elektrického napájení a tepelného rezervoáru pro správný odvod 
tepla mimo budovu reaktoru. 
 

 

Obr. 4.6 Zapojení aktivního systému chlazení ochranné obálky [14] 

 

Zaplavení elektrárny vlnou tsunami 

Vlna tsunami s maximální výškou dosahující 18 m zaplavila dieselgenerátory a 
další systémy spojené s dodávkou chladící vody. V projektech elektrárny bylo počítáno 
s vlnou výšky 10 m. Přelivem velkého mnoţství vody došlo k havárii, selhání všech 
chladících systémů s výjimkou jednoho. Jediným zdrojem napájení zůstaly baterie. [11] 

Zbývající systémy chlazení 

Aktivní zóna reaktoru na bloku 1: vyţaduje dodávky chladící vody. Havarijní 
systémy na blocích 2 a 3 vyţadují napájení z baterií a udrţování teploty vody 
v kondenzační části ochranné obálky na 100 °C. Obr. 4.7. Nejsou schopné odvádět 
teplo z ochranné obálky. [11] 

Následný sled událostí lze charakterizovat takto: 

11.3. 16:35  v bloku 1 došlo pravděpodobně k vyprázdnění kondenzátoru 
13.3.   2:44 v bloku 3 se vybily napájecí baterie 
13.3.  13:25  v bloku 2 selhala čerpadla 

Všechny reaktory jsou bez jakéhokoliv chlazení. 
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Obr. 4.7 Schéma způsobu havarijního chlazení u bloků 1,2 a 3 [14] 

Pokles hladiny vody v reaktoru 

Teplo z rozpadu štěpných produktů produkuje páru v reaktoru. Narůstající tlak 
páry je uvolněn do kondenzační části ochranné obálky. Klesá hladina vody v reaktoru a 
dochází k obnaţení paliva. [11] 

Počátek poškození paliva 

Pokud je obnaţeno zhruba 50 % délky paliva, dochází k nárůstu teploty pokrytí, 
ale stále to neznamená závaţné poškození palivových souborů. Při dalším poklesu 
hladiny vody (pod 1/3 výšky paliva) jiţ stoupá teplota pokrytí nad 900 °C, pokrytí 
praská a štěpné produkty mohou unikat ven. Obr. 4.8. [11] 

 

Obr. 4.8 Obnaţení paliva v reaktoru při poklesu vody v reaktoru [14] 

Produkce vodíku 

Pokud dojde k odhalení paliva ze 75%, teplota pokrytí dosahuje kritické hodnoty 
1200°C. Pokrytí ze zirkonia reaguje exotermickou reakcí s vodní párou: 

Zr + H2O → ZrO2 + 2H2 

Odhadované vyprodukované mnoţství vodíku bylo u bloku 1 300-600 kg, u 
bloků 2 a 3: 300-1000 kg. Vodík proniká do ochranné obálky. [11] 
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Únik štěpných produktů 

Během natavení uranu se uvolňují plynné štěpné produkty. Uran a plutonium 
zůstávají v aktivní zóně. Probubláváním kontaminované vody v kondenzační části se 
odlučuje část vznikajících aerosolů. Další část aerosolů štěpných produktů se usazuje 
na plochách uvnitř ochranné obálky. [11] 

Ventilace ochranné obálky 

Ochranná obálka je poslední bariérou před únikem štěpných produktů do 
ţivotního prostředí. Je stavěna na maximální přetlak 0,4-0,5 MPa. Skutečný přetlak 
v době havárie však dosáhnul aţ 0,8 MPa. Proto bylo nezbytné odpustit část tlaku do 
atmosféry. K této situaci došlo následovně: 
Blok 1: 12.3. 4:00 
Blok 2: 13.3. 0:00 
Blok 3: 13.3. 8:41 

Dopady ventilace ochranné obálky 

Ventilace byla jedinou zbývající moţností jak sníţit nahromaděnou energii 
v ochranné obálce. Tlak byl sníţen na 0,4 MPa. Bylo vypuštěno malé mnoţství 
aerosolů (jód, celsium, atd.), vzácných plynů a vodíku. Plyn byl vypuštěn do budovy 
reaktoru. Vypuštěný vodík je vznětlivý. Obr. 4.9 [7] 

 

Obr. 4.9 Sníţení tlaku v ochranné obálce odpuštěním do atmosféry [14] 

Výbuch vodíku 

Vodík vytvořil v budovách 1. a 3. bloku výbušnou směs. Následný výbuch zničil 
ocelovou konstrukci střechy. Samotná ţelezobetonová konstrukce ochranné obálky 
zůstala nepoškozena. K výbuchu vodíku v bloku 2 pravděpodobně došlo překročením 
maximálního únosného tlaku a poškození kondenzační části ochranné obálky. 
Výsledkem byl nekontrolovaný únik plynů, aerosolů a štěpných produktů. Následovala 
evakuace elektrárny. Následkem výbuchů byla vysoká dávka záření, která 
zkomplikovala další záchranné práce. [7] 

Zaplavení reaktorů mořskou vodou 

Palivo bloků 1-3 bylo poškozeno. V důsledku výbuchu a poţáru byly poškozeny 
i budovy bloků 1-4. Vedle zaplavení reaktorů a ochranné obálky byly reaktory dále 
chlazeny prostřednictvím vypouštěné páry (bloky 2 a 3). Došlo tak ještě k několika 
menším únikům štěpných produktů. Obr. 4.10. [7] 
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Obr. 4.10 Zaplavení reaktoru mořskou vodou [14] 

 

Pokles hladiny v bazénu použitého paliva 

Palivo uloţené v bazénu vyhořelého paliva produkuje malé mnoţství 
zbytkového tepla. Riziko úniku radioaktivních látek je však vysoké, protoţe bazén není 
součástí ochranné obálky. Nejváţnější situace nastala na bloku 4, kde bylo vyvezeno 
relativně čerstvé palivo. Do bazénů byla doplňována voda, aby bylo zabráněno 
natavení paliva. [7] 

Shrnutí 

Z analýzy průběhu havárie vyplývá, ţe aktivní systém odvodu zbytkového 
tepla z reaktoru není spolehlivý z důvodu závislosti na dodávce elektrické energie, 
zejména při přírodních katastrofách a výpadku elektrické sítě. Pasivní bezpečnostní 
systémy výrazně zlepšují bezpečnostní charakteristiku jaderné elektrárny, která je tak 
méně závislá na vnějších elektrických zdrojích. [7, 11] 

Mnoho ze současných havarijních systémů jsou systémy kategorie D (potřebují 
počáteční signál, energii z akumulovaných zdrojů a určité mnoţství aktivních 
komponent k provozu tohoto systému) a podsystémů zaloţených na gravitačním 
proudění vody přes aktivní zónu reaktoru s odvodem zbytkového tepla. [7, 11] 

Vyuţití smyčkových tepelných trubic vychází ze současného stavu výzkumu 
výměníků tepla ve světě. Prof. Kaminaga v Japonsku jiţ v roce 1988 navrhnul koncepci 
pasivního odvodu tepla z jaderného reaktoru. Teprve nyní po rozsáhlém vývoji přenosu 
tepla a hmoty lze aplikovat systémy smyčkových tepelných trubic. Ty pak tvoří výrazný 
pasivní prvek bezpečnosti jaderného reaktoru. [7, 11] 
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4.2.2 Zbytkový tepelný výkon jaderného reaktoru 
 

 

1 - celkový výkon (2+3+4)  
2 - výkon dobíhající štěpné řetězové reakce  
3 - radioaktivní rozpad produktu štěpení  
4 - radioaktivní rozpad aktinidů Pu239, Np239  

Obr. 4.11 Celkový výkon po odstavení reaktoru 
 

Zbytkový tepelný výkon reaktoru po havarijním odstavení P(t) je vyjádřen rovnicí (1): 

    

  
       [                ]       (1) 

Závisí na nominálním tepelném výkonu před odstavením reaktoru Po a čase 
provozu reaktoru před odstavením ts a čase od odstavení reaktoru t. Zbytkový tepelný 
výkon po odstavení reaktoru na bloku 1 závisí na nominálním výkonu 1380 MWt, 
elektrickém výkonu 460 MWe a čase provozu reaktoru 5 roků. To je znázorněno na 
obr. 4.12. [8] 

Bezprostředně po odstavení reaktoru činí zbytkový výkon 6,4 % celkového 
tepelného výkonu za normálních provozních podmínek – 87 MWt. Po 24 hodinách má 
hodnotu 0,5 % tj. 7 MWt a dále exponenciálně klesá s časem. [8] 
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Obr. 4.12 Zbytkový tepelný výkon reaktoru při nominálním výkonu 1380 MWt po 
havarijním odstavení  

 

4.2.3 Pasivní havarijní systémy pomocí smyčkových tepelných trubic 
Na obr. 4.13 jsou znázorněny navrhované pasivní systémy havarijního chlazení 

varného jaderného reaktoru. 

 

Obr. 4.13 Navrhovaný systém smyčkových tepelných trubic s gravitačním havarijním 
chlazením  
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Pro zajištění havarijní bezpečnosti varného jaderného reaktoru jsou navrhovány 
dva systémy: 

1. Dochlazování aktivní zóny reaktoru pomocí gravitačního proudění z vodní 
nádrţe 

2. Pasivní systém vyuţívající smyčkových tepelných trubic pro dlouhodobý odvod 
zbytkového tepla z reaktoru 

První koncepce vyuţívá gravitačních sil pro zavodnění aktivní zóny z nádrţe 
umístěné ve vyšších úrovních pro počátečních extrémně důleţitých 10 minut po 
havarijním odstavení jaderného reaktoru. Druhá pak vyuţívá následného 
dlouhodobého vychlazování smyčkovými tepelnými trubicemi. [8] 

Pasivní systém gravitačního chlazení aktivní zóny 

Gravitační systém zavodnění aktivní zóny je důleţitý pro: 

1. Zajištění chlazení aktivní zóny během havarijního reţimu spojeného se ztrátou 

chladiva LOCA ( Loss of Cooland Accident ). 

2. Pro chlazení prvních 10 min. kdy vývin zbytkového tepla z aktivní zóny je 

maximální a pak exponenciálně klesá. 

3. Zabraňuje vytvoření Leidenfrostova efektu během najetí systému smyčkových 

tepelných trubic. 

Havarijní nádrţ má objem 18 m3 a je umístěna o 5,1 m výše neţ je úroveň vody 
v reaktoru. Je spojená s reaktorovou nádobou trubkou o průměru 8 cm při rychlosti 
průtoku vody 10 m/s. Tento systém zajišťuje dodávku vody prvních 10 min. Na konci 
tohoto přechodového procesu po 10 minutách je produkce zbytkového tepla jen 
27MWt. [12] 

Vývoj systémů z tepelných trubic

Malé 

výkony

střední 

výkony

Velké 

výkony

Komerce

Princip smyčkové 

tepelné trubice

Teplo do 

výparníku

Kondenzátor

Smyčková tepelná trubice

Obr. 4.14 Vývoj systémů tepelných trubic [12] 
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Systém smyčkových tepelných trubic 

Smyčkový systém tepelných trubic s výparníkem je umístěn uvnitř reaktorové 
nádoby a část kondenzátorová je instalována mimo primární kontejnment budovy 
reaktoru, jak je znázorněno na obr. 4.13. Systém je navrţen tak, aby neustále odváděl 
tepelný výkon zbytkového tepla štěpných produktů a minoritních aktinidů z jaderného 
paliva. Výparník se skládá z 62 svislých trubek o vnějším průměru 0,15m a délce 6 m, 
Přirozená konvekce ochlazuje kondenzátor (21 m x 10 m x 5 m), který se skládá se z 
840 trubek, z nichţ kaţdá má vnější průměr 0,15 m, délku 5m a je opatřena hliníkovými 
lamelami (300 mm, tloušťka 3 mm). Jsou uspořádány v trojúhelníkové mříţi. [12] 

Materiál tepelné trubice je nerez ocel SUS-316L s vnitřním titanovým 
obloţením. (Fe, <0.03% C, 16-18.5% Cr, 10-14% Ni, 2-3% Mo, <2% Mn, <1% Si, 
<0.045% P, <0.03% S ). 

ocel 
Napětí v tahu  

(MPa) min 

Mez kluzu 

0.2% proof 

(MPa) min 

Elong 

(% in 

50mm) min 

Tvrdost 

Rockwell B 

(HR B) max 

Brinell (HB) 

max 

316L 485 170 40 95 217 

Tab. 4.1 Mechanické vlastnosti nerezové oceli SUS-316L [5] 

 

Termická analýza smyčkové tepelné trubice 

Tepelný výkon smyčky byl určen na základě reaktorových tepelných údajů a 
geometrie tepelné trubice. Mezi reaktorem s vodou o počáteční teplotě 282 ° C a okolní 
atmosférou 50 ° C, je větší počet přenosů tepla vedením a prouděním zaloţených na 
řazení tepelných odporů. Vedení tepla přes válcovou trubku je dáno rovnicí (2). [4] 

      
  [

  
  

]

    
          (2) 

 

Kde Do, Di a L jsou vnější průměr, vnitřní průměr a délka trubice, a k je tepelná 
vodivost trubky (16 W/m.K pro ocel SUS). 

Konvekční tepelný odpor můţe být vyjádřena podle rovnice (3). 

      
 

  
          (3) 

 

Kde A je teplosměnná plocha a α je součinitel přestupu tepla při varu a 
kondenzaci, (αe nebo αc), součinitel přestupu tepla konvekcí (voda-výparník u vnějšího 
povrchu, (αw-e), je součinitel přestupu tepla konvekcí u kondenzátoru na vnějším 
vzduchovém povrchu (αC-a). 

Tyto součinitele lze vypočítat pomocí korelací teorie podobnosti z literatury. 

Součinitel přestupu tepla při varu ve výparníku tepelné trubice lze vypočítat 
z Imurovy korelace (4). 

         (
   

  
)
   

         (4) 

 

Kde Pin, Po je vnitřní a okolní tlak tepelné trubice a součinitel 
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            (5) 

 

Kde: ρl, ρv, µl, λl, cpl, qe, L a g jsou: hustota kapalná / parní sloţky, dynamická 
viskozita kapaliny, tepelná vodivost kapaliny, měrná tepelná kapacita kapaliny, tepelný 
tok ve výparníku a zrychlení následkem gravitace. 

Součinitel přestupu tepla při kondenzaci (αC) se můţe vypočítat z Nusseltovy 
korelace (5). 

        (
  
   

   

      
)

 

 
         (6) 

 

Kde ρl, µl, λl, qc, L a g jsou: hustota kapaliny, dynamická viskozita kapaliny, 
tepelná vodivost kapaliny, tepelný tok v kondenzátoru, latentní teplo a zrychlení 
následkem gravitace. 

Součinitel přestupu tepla z vody do výparníku (αw-e) na vnějším povrchu je 
odvozen z rovnice (7) - (11).  

     
     

 
          (7) 

 

kde, 

 

    [  (
  

  
)
    

   

 

 ]                          (8) 

 

   
 

 
(

  

        √       
)

 

 
        (9) 

 

                    (10) 

 

    
              

  
          (11) 

 

Indexy ∞ a w vyjadřují vlastnosti kapaliny v reaktoru při přirozeném proudění 

(T∞) a výparníku (Tw) při teplotě stěny.   
 

 
, kde l je výparníková délka trubice. T, ν, 

Pr, g, β a jsou teplota, dynamická viskozita kapaliny, Prandtlovo kriterium, zrychlení 

následkem gravitace a tepelná roztaţnosti vody, při střední teplotě vody.     (
     

 
) 

Součinitel přestupu tepla ze stěny kondenzační části tepelné trubice do 
okolního prostředí v (αc-a) se vypočítá z rovnice (12). 

          (
  

  
)  (

       

  
)
     

 (
  

  
 )

      
 (

     

  
)
      

    (12) 

 

Kde λa, Cpa, µa, Do, GMAX, Af a Ao jsou tepelná vodivost vzduchu, měrná tepelná 
kapacita vzduchu, dynamická viskozita vzduchu, vnější průměr kondenzátorové trubky, 
hmotnostní průtok vzduchu (kg/m2.hod), plocha ţeber na metr a plocha na metr 
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kondenzátorové trubky resp. αc-hodnota z rovnice. (12) bude v kcal / hod. °C.m2, které 
mohou být převedeny na W/m2.K vynásobením 1,163.  

Rovnice (12) platí pro: 

  (
  

  
 )              (13) 

 

Pro ţebrovaný výměník tepla, efektivní ţebrová plocha pro přenos tepla je 
určena účinnosti ţebra součinitelem přestupu tepla z ţeber do vzduchu (αc-a). V 
současném výměníku tepla, prstencový tvar s pravoúhlým profilem je optimální a 
celkovou účinnost ţeber (ηo). 

Celkový tepelný odpor (Ro) smyčkové tepelné trubice můţe být vyjádřen jako: 

   
 

        
 

  [
   
   

]

         
 

 

      
 

 

      
 

  [
   
   

]

         
 

 

           
    (14) 

Kde dolní indexy eo, ei, co, ci označují vnější a vnitřní výparník, vnější a vnitřní 
kondenzátor.  

S, D, L, ke a kc je plocha, průměr, délka a tepelné vodivost výparníkových a 
kondenzátorových trubek pro nerez ocel. 

4.3 Prostup tepla povrchem s žebry 

4.3.1 Základní vztahy a definice 

V případě, kde je zapotřebí sdílet teplo z média s vysokým součinitelem 
přestupu tepla do média s nízkým součinitelem přestupu tepla, je velikost povrchu 
určena niţším z obou součinitelů. Pokud by zařízení bylo vybudováno z hladkých 
teplosměnných ploch, muselo by být neúměrně velké. Tento problém řešíme tak, ţe 
zvětšujeme teplosměnný povrch pouze na straně s větším tepelným odporem (tj. 
s menším součinitelem přestupu tepla). Nejjednodušeji toho dosáhneme tím, ţe 
příslušnou plochu opatříme ţebry. Typickým příkladem takového uspořádání jsou 
výměníky, ve kterých se ohřívá plyn teplem předávaným zpravidla kondenzující párou. 
[9] 

Při navrhování výměníku vycházíme z rovnice (15): 

                    (15) 

Kde Q je tok tepla, kZ součinitel prostupu tepla ţebrovaným povrchem, S 
velikost teplosměnné plochy a index 1s označuje logaritmickou střední hodnotu rozdílu 
teplot teplejšího média tA a chladnějšího média tB na koncích výměníku. Vztahy pro 
výpočet hodnoty kZ se liší pro různá geometrická uspořádání a podmínky toku tekutiny 
B. [9] 

Zařízení instalované v laboratoři je tvořeno svazkem trubek s radiálními 
kruhovými ţebry konstantní tloušťky. Trubky jsou orientovány kolmo na směr proudění 
plynu (tekutiny B). Pro tento případ je pouţit vztah (16):  

 

  
    *

 

                 
 

 

  
 (

 

  
 

  

  
)+      (16) 

Kde AC je celková plocha ţebrovaného povrchu trubky, Si je plocha vnitřní 
(hladké) stěny trubky, SZ je plocha povrchu ţeber, αi je součinitel přestupu tepla na 
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vnitřní straně trubky, αZ je součinitel přestupu tepla na ţebrované straně trubky, δw je 
tloušťka stěny trubky, λw je součinitel tepelné vodivosti materiálu trubky a ţeber a ηZ je 
účinnost ţeber. [9] 

 

Obr. 4.15 Osový řez trubkou s kruhovými radiálními ţebry[9] 

Máme n ţeber na trubce o vnitřním průměru di, vnějším průměru trubky da a 
vnějším průměru ţebra dz. Vzdálenost mezi ţebry i koncovými ţebry od stěny aparátu 
je b, tloušťka ţebra δ a výška ţebra h=(dz-da)/2 (viz obr. 4.15). Platí:  

   
    (  

    
 )

 
         (17) 

                          (18) 

Je-li délka trubky L, pak: 

                   (19) 

Teplosměnná plocha A se vypočte jako součin m.Sc, kde m je celkový počet 
trubek ve svazku a Sc je definováno rovnicí (18). Do plochy Sz není záměrně 
započtena plocha πndzδ. Kondenzuje-li uvnitř trubky vodní pára, lze s dostatečnou 
přesností brát αi za rovné 104 W/m2K. Hodnotu αz určíme na základě znalostí hodnoty 
α0, coţ je součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu hladké trubky o průměru da, za 
jinak stejných podmínek. Z důvodu sloţitosti přepočtu α0 na αz uvádím grafickou 
závislost poměru αz/α0 na poměru h/b. Viz obr. 4.16. [9] 
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Obr. 4.16 Pro výpočet koeficientu přestupu tepla na ţebrovaných trubkách [9] 

Pro výpočet součinitele přestupu tepla α0 je třeba pouţít vztahů pro příčně 
obtékaný svazek trubek. 

                  (20) 

Kde Nu je Nusseltovo kritérium, Nu=α0da/λ, λ je součinitel tepelné vodivosti 
vzduchu, Re je Reynoldsovo kritérium, Re=vdaρ/η. Dynamická viskozita a hustota 
vzduchu jsou η a ρ, v je střední rychlost vzduchu vztaţená na minimální průtočný 
průřez trubkového svazku S. Fyzikální vlastnosti vzduchu je třeba do vztahu (20) 
dosazovat při teplotě vzduchu na vstupu tBi. Hodnoty veličin C a p závisí na charakteru 
toku a jsou uvedeny v tabulce 4.2. [9] 

 

Tab. 4.2 Hodnoty C a p [9] 
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Obr. 4.17 Účinnost kruhových radiálních ţeber obdélníkového průřezu [9] 

Účinnost ţeber ηZ, která závisí na αz a na geometrickém uspořádání svazku 
trubek, lze odečíst z obr. 4.17. Zavedením účinnosti ţebra do vztahu (16) se bere 
v úvahu skutečnost, ţe teplota ţebra směrem od stěny trubky klesá. [9] 

4.3.2 Tepelná analýza jaderného reaktoru 

V této části je analyzován jaderný reaktor při různých podmínkách jeho 
chlazení. 

Selhání systému ECCS (Emergency Core Cooling Systém) havarijního chlazení 
reaktoru [12] 

Pokud chladicí funkce ECCS selţe, nastane trvalé zvyšování teploty vody v 
reaktoru vlivem produkce zbytkového tepla v aktivní zóně. 

Při těchto podmínkách kdy reaktor není chlazen, termodynamický stav je 
vyjádřen rovnicí (21). 

     (       )             (21) 

kde M je hmotnost vody v reaktoru (~ 200 t), Cpw je měrná tepelná kapacita 
vody, Tri je počáteční teplota reaktorové vody (~ 282 ° C) a Trf je reaktorová konečná 
teplota po čase dt. P je produkovaný zbytkový tepelný výkon po havarijním odstavení 
z nominálního tepelného výkonu reaktoru 1380 MW dle rovnice. (1).  

Obr. 4.18 představuje přechodový stav a teplotní odezvu vody uvnitř reaktoru, 
která dosáhne situace, kdy nastává tavení palivových článků (>1800 °C), za dobu 2 
dnů, následkem akumulace zbytkového tepla uvnitř reaktoru. 
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Hraniční podmínky přechodového procesu

1. Objem vody v jaderném reaktoru : 200 tun

2. Teplota vody  282 °C

3. Kritický bod vody je eliminován

Teplota tavení pokrytí palivových článků 

Zirkaloy je 1800 °C

Teplota tavení paliva je dosažena 

po 2 dnech

1 den 2den

sekundy

 

Obr. 4.18 Přechodový proces teploty vody v reaktoru při selhání chlazení systému 
ECCS  

 

Smyčkové tepelné trubice havarijního systému ECCS 
Smyčkové tepelné trubice budou moci poskytovat spolehlivý a dvoufázový 

přenos tepla pro efektivní odvod zbytkového tepla reaktoru a to spolehlivě a bez 
poruch. S navrhovanými smyčkovými tepelnými trubicemi energetická bilance celého 
systému je vyjádřena rovnicí [8] 

     (       )  (   ̇  )          (22) 

Kde,  ̇  je tepelný výkon zbytkového tepla reaktoru dle rovnice: 

 ̇   
        

  
          (23) 

Kde Ta je okolní teplota ~ 50 oC, Ro je tepelný odpor smyčkové tepelné trubice 

od reaktoru aţ po kondenzátor (R =          °C/W).  

Z obr. 4.19 vyplývá, ţe přibliţně za 14 hodin klesne teplota vody v reaktoru 
z počáteční teploty 282 °C na 100 °C. 
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Obr. 4.19 pokles teploty vody v reaktoru  

Je třeba poznamenat, ţe pokud celkový tepelný odpor systému se zdvojnásobí 
(sníţením velikosti systému tepelných trubic, pak se teplota a čas zvýší pro sníţení 
teploty reaktoru odpovídajícím způsobem. V tomto případě dosáhne nejvyšší teplota 
hodnoty 404 °C po 7 hodinách po odstavení. [8] 

 

Smyčkové tepelné trubice při počátečním vynuceném chlazení 

Navrhovaný systém tepelných trubic pro havarijní dochlazování aktivní zóny 
ECCS s počátečním vynuceným gravitačním chlazením představuje vyspělejší a 
bezpečnější systém ECCS pro jaderný reaktor. Oba pasivní systémy tj. gravitační 
dochlazování aktivní zóny z havarijní nádrţe po dobu 10 min po havarijním odstavení 
reaktoru a smyčkové tepelné trubice představují moderní a spolehlivý bezpečnostní 
systém v jaderné elektrárně. [8] 
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Obr. 4.20 Vývojový diagram havarijního procesu 

Při styku kapaliny s vodorovnou stěnou, jejíţ teplota značně převyšuje teplotu 

kapaliny, dochází k vypařování kapaliny, které je doprovázeno tzv. Leidenfrostovým 

jevem. Kapalina vytváří drobné kuličky, které konají rychlý neuspořádaný pohyb, 

přičemţ se odpařováním neustále zmenšují. To je vysvětlováno tím, ţe pod kuličkou 

vzniká tenká vrstva páry, která ji izoluje od pevného tělesa. Mezi kapalinou a pevnou 

látkou se tedy nemohou uplatnit adhezní síly a v důsledku působení sil povrchového 

napětí se vytvoří kulička. [8] 

 

Obr. 4.21 Leidenfrostův jev [8] 

Havarijní chlazení reaktoru v počátečních 10-ti minutách po odstavení reaktoru 
pomocí gravitačního proudění z havarijní nádrţe zamezí vytvoření Leiderfrostova 
efektu s vytvořením havarijních podmínek pro přestup tepla z palivových článků do 
chladiva. Obr. 4.22 představuje tepelný model navrhovaného systému s tepelnou 
bilancí podle rovnice (24). [8] 

      (       )  [(   ̇  )   ̇      (      )]       (24) 

Kde mw   je hmotnostní průtok z havarijní nádrţe 

Normální provoz

282 °C

Objem vody v reaktoru

200 tun

Havarijní tyče spuštěny

Jaderná reakce zastavena

Produkce zbytkového tepla

Pasivní havarijní systém v chodu

Ochlazuje reaktor vodou 50 °C při 

průtoku 38,3 kg/sek

Smyčkové tepelné trubice v chodu

Zastavení průtoku z havarijní

nádrže

Smyčkové tepelné trubice v chodu

Vývojový diagram havarijního procesu
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Vzduchový kondenzátor
Havarijní 

chladící 

nádrž

páry

Reaktorová 

nádoba

Výparník

ventil

Kapalina

Nádrž vody

ventil

Výkon tepelných trubic Qhp

Počáteční chladící 

výkon nádrže

Mw. Cpw.( Ta – Trf )

Zbytkový tepelný 

výkon reaktoru P

 

Obr. 4.22 Tepelný model reaktoru se smyčkovými tepelnými trubicemi s počátečním 
dochlazováním z havarijní nádrţe gravitačním prouděním 

Předpokládáme rychlost vody z havarijní nádrţe 10 m/s  v trubkách, výška 
nádrţe: 

  
  

   
     [ ]         (25) 

Průměr trubky: 

  √
   

     
        [ ]        (26) 

Průměr nádrţe je 3 m.  Objem nádrţe je 32,2 m3. Výška nádrţe 4,6 m. 

V čase 0 aţ 600 sekund voda ochlazuje reaktor gravitačním prouděním z 
havarijní nádrţe: Mnoţství tepla odebraného aktivní zóně je v čase 600 sec = 
20100MJ. [8] 

Z tepelné bilance pak vychází objem nádrţe  32,2 m3 . 
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Obr. 4.23 Průtok chladící vody v reaktoru 
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5. Výpočet navrhovaného chlazení 
 

Tepelná bilance reaktoru v čase 

Měrný tepelný tok 

            ̇         
  

  
       

 (27) 

      

     

q Měrný tepelný výkon *
 

  + 

α Součinitel přestupu tepla *
 

    
+ 

S Plocha [  ]  

t Teplota [  ] 

t∞ Teplota [  ] 

t0 Teplota [  ] 

m Hmotnost [  ] 

cp Měrná tepelná kapacita *
 

    
+ 

   Časová konstanta [ ] 

Řešením rovnice dostanu průběh teploty v reaktoru v čase 

Časová konstanta 

   
    

   
          (28) 

α Součinitel přestupu tepla *
 

    
+ 

S Plocha [  ]  

T Teplota [  ] 

m Hmotnost [  ] 

cp Měrná tepelná kapacita *
 

    
+ 
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 [
   

    
]  

         (29) 

α Součinitel přestupu tepla *
 

    
+ 

S Plocha [  ]  

t Teplota [  ] 

t∞ Teplota [  ] 

t0 Teplota [  ] 

m Hmotnost [  ] 

cp Měrná tepelná kapacita *
 

    
+ 

   Časová konstanta [ ] 

 

Obr. 5.1 Schéma navrhovaného chlazení 
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Výpočet přestupu tepla konvekcí α1 výparníku na vnějším povrchu 

Charakteristický rozměr  

  
   

 
           (30) 

D Průměr [ ]  

S Plocha [  ]  

O Obvod [ ]  

Nusseltovo kritérium 

                            (31) 

Turbulentní 

Nu Nusseltovo kritérium [ ] 

Pr Prandtlovo kritérium [ ] 

Re Reynoldsovo kritérium [ ]   

Výpočet pro rychlost w= 0,1*
 

 
+ 

Reynoldsovo kritérium                volím w=0,1*
 

 
+ 

ν vody pro 280°C je 0,1325.10-6*
  

 
+ 

   
   

 
 

        

                     [ ]       (32) 

Re Reynoldsovo kritérium [ ] 

w Rychlost proudění *
 

 
+ 

D Průměr [ ] 

ν Dynamická viskozita *
  

 
+ 

Nusseltovo kritérium 

                                                      [ ]   (31) 

Nu Nusseltovo kritérium [ ] 

Pr Prandtlovo kritérium [ ] 

Re Reynoldsovo kritérium [ ]  
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Součinitel přestupu tepla α1 

λ vody pro 280°C=0,574*
 

   
+ 

   
    

 
 

           

    
       *

 

    
+       (33) 

α1 Součinitel přestupu tepla *
 

    
+ 

Nu Nusseltovo kritérium [ ] 

λ Tepelná vodivost *
 

   
+ 

S Plocha [  ] 

 

Výpočet přestupu tepla konvekcí α4 kondenzátoru vzduchového  

volím wmax= 4 *
 

 
+ 

                  (34) 

Nu Nusseltovo kritérium [ ] 

c Konstanta závisející na uspořádání trubek [ ] 

Re Reynoldsovo kritérium [ ] 

p Exponent závisející na uspořádání trubek [ ] 

ν vzduchu pro 50°C=17,95.10-6*
  

 
+ 

   
   

 
  

      

     
             [ ]        (32) 

Re Reynoldsovo kritérium [ ] 

w Rychlost proudění *
 

 
+ 

d Průměr trubky [ ] 

ν Dynamická viskozita *
  

 
+ 

λ vzduchu pro 50°C=2,823.10-2*
 

   
+ 

                        [ ]       (34) 

   
     

 
 

           

        
      *

 

    
+       (35) 

 

 

 



44 
 

Výpočet teleného odporu pro α2,3= 10000 *
 

    
+ 

  
 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

         
 

 

         
 

 

          
 

 

          
 

             *
 

          
 

 

       
 

 

       
 

 

          
+          *

  

 
+        (36) 

R Tepelný odpor *
  

 
+ 

α1-4 Součinitel přestupu tepla *
 

    
+ 

S1-4 Plocha [  ] 

Časová konstanta 

                                   [ ]     (37) 

T  Časová konstanta [ ] 

cp Měrná tepelná kapacita *
 

    
+ 

m Hmotnost [  ] 

R Tepelný odpor *
  

 
+ 

            
 

           
    

            [  ]     (38) 

      Čas [ ] 

   Časová konstanta [ ] 

T  Časová konstanta [ ] 

Výpočet teplot 

    
 ̇

     
 

      

         
     [  ]       (39) 

    Rozdíl teplot [  ] 

 ̇  Tepelný tok *
 

  + 

α1 Součinitel přestupu tepla *
 

    
+ 

S1 Plocha [  ] 

                         [  ]      (40) 

t1 Teplota výparníku vnější [  ] 

tvody Teplota vody v reaktoru [  ] 

    Rozdíl teplot [  ] 
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 ̇

     
 

      

         
      [  ]       (41) 

    Rozdíl teplot [  ] 

 ̇  Tepelný tok *
 

  + 

α2 Součinitel přestupu tepla *
 

    
+ 

S2 Plocha [  ] 

                        [  ]      (42) 

t2 Teplota páry [  ] 

t1 Teplota výparníku vnější [  ] 

    Rozdíl teplot [  ] 

    
 ̇

     
 

      

          
     [  ]       (43) 

    Rozdíl teplot [  ] 

 ̇  Tepelný tok *
 

  + 

α3 Součinitel přestupu tepla *
 

    
+ 

S3 Plocha [  ] 

                      [  ]       (44) 

t3 Teplota kondenzátoru vnitřní [  ] 

t2 Teplota páry [  ] 

    Rozdíl teplot [  ] 

    
 ̇

     
 

      

          
    [  ]       (45) 

    Rozdíl teplot [  ] 

 ̇  Tepelný tok *
 

  + 

α4 Součinitel přestupu tepla *
 

    
+ 

S4 Plocha [  ] 
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                   [  ]       (46) 

t4 Teplota okolí [  ] 

t3 Teplota kondenzátoru vnitřní[  ] 

    Rozdíl teplot [  ] 

 

Na základě výše uvedeného postupu, jsou vypočtené hodnoty pro: 

 

Obr. 5.2 Vypočtené hodnoty  

 Součinitel přestupu tepla volnou konvekcí pro výparníkovou sekci smyčkové 
tepelné trubice (α1) = 919,4 W/m2.K, 

 Součinitel přestupu tepla při varu ve výparníkové sekci smyčkové tepelné 
trubice (α2) = 10000 W/m2.K, (dané výrobcem na základě experimentů). 

 Kondenzace páry v kondenzátorové sekci smyčkové tepelné trubice (α3) = 
10000 W/m2.K (dané výrobcem na základě experimentů) 

 Přirozená konvekce ve vzduchovém kondenzátoru na vnějším povrchu trubky je 
dána součinitelem přestupu tepla (α4) = 23,4 W/m2.K (pro vzduch při rychlosti 
vzduchu, wmax = 4 m / s) 

 

Celkový vypočtený tepelný odpor systému tepelné trubice (R) je          °C/W. 
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6. Závěr 
 
 

Na základě řešení bakalářské práce jsem došel k závěru, ţe smyčkové tepelné 
trubice lze pouţít pro odvod zbytkového tepla z jaderného reaktoru.  

Navrhovaný havarijní pasivní systém sloţený ze smyčkových tepelných trubic 
se skládá z výparníku sloţeného z 62 svislých trubek válcově uspořádaných kolem 
aktivní zóny reaktoru, z nichţ kaţdá má průměr 150mm a délku 6 m. Montáţ je 
provedena kolem válce obepínajícího jaderné palivové soubory o rozměrech              
21 m x 10 m x 5 m. Ţebrový vzduchový kondenzátor je umístěn mimo primární 
kontejnment a byl navrţen tak, aby rozptýlil zbytkové teplo 27 MWt z reaktorové 
nádoby s nominálním tepelným výkonem reaktoru 1380 MWt při teplotě okolního 
vzduchu 50 ° C. 

Celkový tepelný odpor smyčkových tepelných trubic je          °C/W. Během 6 
aţ 7 hodin, navrţený systém smyčkových tepelných trubic můţe sníţit teplotu vody v 
reaktoru z počáteční teploty 282 ° C na 250 ° C. Doporučuje se pouţívat akumulační 
nádrţ s vodní náplní 32 tun po dobu 10 minut, která urychluje gravitačním prouděním 
dobu chlazení a poskytuje bezpečnější pasivní chladicí systém. Navrhovaný systém 
smyčkových tepelných trubic můţe pracovat zcela pasivně a poskytovat bezpečnější 
operační prostředí pro odvod zbytkového tepla v jaderném reaktoru.  
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