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1. Úvod  
 

Na počátku této práce bych chtěl se chtěl zaměřit na energetickou situaci (Obr. 1.1) 

a jadernou energetiku v České republice. Bohuţel přílišnou roli u těchto rozhodnutí hraje 

politika zabývající se dopadem jaderných elektráren na ţivotní prostředí, která je v současné 

době na vzestupu a dostává se do popředí zájmu v ČR. Coţ s ohledem na některé události 

ve světě není úplně od věci. Událost v Japonsku nás připravuje na to, ţe nebezpečí 

vznikající z výstavby jaderných zařízení není radno podceňovat, nicméně některé 

přemrštěné závěry ohledně této katastrofy jsou podle mého názoru absurdní.  

Základní myšlenky: 

- Potřebujeme nové spolehlivé zdroje energie  

- Nebezpečí suverenity ČR s ohledem na úbytek primárních energetických zdrojů 

a limity jejich těţby. 

- V neposlední řadě je to pohled na jadernou energetiku jako na jeden 

z nejlevnějších zdrojů energie  

Jaderná energie je jedna z spolehlivějších a nejvýhodnějších zdrojů elektřiny. Jaderné 

elektrárny jsou v provozu neustále bez ohledu na vnější vlivy jako je například počasí. 

Plusem pro jaderné elektrárny je, ţe prakticky nemají emise škodlivých plynů a tím pádem 

výrazněji nezatěţují ţivotní prostředí. 

Dosavadní hlavní nevýhodou, je vyhořelé palivo z jaderných elektráren, jeho trvalé 

uloţení. S ohledem na tento problém je nutno zmínit to, ţe v současné chvíli se jaderný 

výzkum ve světě i u nás zabývá jeho dalším vyuţitím a zpracováním. Tím by odpadl tento asi 

nejzávaţnější problém. 

 

Obr. 1.1 Vývoj spotřeby světové energie 
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2. Základní informace  
2.1   Štěpná jaderná reakce [8] 

Štěpná jaderná reakce je jaderná reakce, při níţ dochází k rozbití jádra nestabilního 

atomu vniknutím cizí částice (většinou neutronu) za vzniku energie. 

Ke štěpné jaderné reakci dochází u těţkých atomových jader (např. 235U) při jejich 

ostřelování neutrony. 

Neutron pronikne do jádra uranu, je absorbován a tím se předá tomuto jádru tolik 

energie, ţe se rozkmitá a rozdělí se většinou na dva odštěpky, které se od sebe velkou 

rychlostí vzdalují. Jsou však velmi brzy brzděny nárazy o okolní atomová jádra a jejich 

pohybová energie se mění na energii tepelnou. 

Při rozštěpení jádra uranu se rovněţ uvolní dva aţ tři rychlé neutrony. Aby se zvýšila 

pravděpodobnost štěpení dalšího jádra, musíme tyto neutrony zpomalit (moderovat) pomocí 

sráţek s moderátorem (často se pouţívá voda, která slouţí současně jako chladivo).Pokud 

bychom však neutrony pouze zpomalovali a neregulovali jejich počet, došlo by k 

exponenciálnímu růstu počtu štěpení a k neřízené řetězové reakci (výbuchu). 

Pro záchyt přebytečných neutronů mohou slouţit například jádra atomů bóru, který se 

ve formě kyseliny borité přidává do chladiva primárního okruhu.  

Štěpná reakce se také řídí pomocí tyčí absorbujících neutrony, které se buď zasouvají, 

nebo vytahují z aktivní zóny reaktoru.Štěpení uranu 235 (případně uranu 238, plutonia a 

výhledově thoria) je vyuţíváno v jaderných elektrárnách a je také principem jaderných 

zbraní. 

     2.2    Princip štěpné jaderné reakce [8] 

Štěpení uranu U235 probíhá tak, ţe po průniku pomalého (tepelného) neutronu do 
jádra se toto sloţené jádro s velkou pravděpodobností rozpadne na 2 přibliţně stejně těţké 
části, při tom dojde k uvolnění 2 aţ 3 volných neutronů.  

Tyto neutrony se mohou postupně termalizovat sráţkami s okolními částicemi a 
ztrácet tak svoji pohybovou energii aţ mohou vyvolat štěpení dalšího jádra uranu U235. 
Jedno z jader vzniklých štěpením uranového jádra je nejčastěji členem skupiny lehkých 
produktů  
(Z = 35 (Br) - 45 (Rh)), druhé je členem skupiny těţkých produktů 

 (Z = 51 (Sb) - 62 (Sm)). Štěpnou reakci lze znázornit rovnicí 

 

2.3     Jaderná bezpečnost reaktoru [1] 

Jadernou bezpečnost reaktoru definuje česká legislativa jako stav a schopnost 

jaderného zařízení a osob obsluhujících jaderné zařízení zabránit nekontrolovatelnému 

rozvoji štěpné řetězové reakce a nedovolenému úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího 

záření do ţivotního prostředí a omezovat následky nehod. 

Schopnost jaderného zařízení odolat vnějším zásahům (obr.2.3.1): reaktor je 

navrţen a vyroben tak, aby plně odpovídal soudobým poţadavkům na jaderná 

zařízení. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Termalizovat&action=edit&redlink=1
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Po technické stránce tedy zařízení odpovídá kaţdé zařízení poţadavkům 

vycházejícím z doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii se sídlem ve 

Vídni.  

Jako příklad lze uvést počty a vzájemnou nezávislost měřicích kanálů, počty a 

funkce regulačních tyčí reaktoru, jeho neutronový zdroj, uspořádání aktivní zóny, 

pouţívané jaderné palivo, způsoby manipulace v aktivní zóně reaktoru a jejím okolí, 

potřebná informovanost i pohodlí obsluhy apod. Zařízení důleţitá z hlediska jaderné 

bezpečnosti (reaktorové nádoby, regulační tyče a řídicí systém) podléhají náročnému 

systému kontroly a řízení jakosti. [9] 

Stav jaderného zařízení(obr. 2.3.2): ani sebelépe navrţené a vyrobené zařízení 

nebude spolehlivě a prokazatelně plnit své funkce, pokud nebude dlouhodobě udrţováno v 

poţadovaném stavu. Díky pečlivě propracované a striktně dodrţované organizaci provozu 

reaktoru je celé zařízení, zvláště části důleţité z hlediska jaderné bezpečnosti, trvale 

udrţováno ve velmi dobrém stavu. Vyplývá to jak z jeho náleţité údrţby, tak i pravidelných 

provozních kontrol. Mezi ně patří zejména kontroly stavu reaktorových nádob a vnitřních 

částí reaktoru, stavu a funkceschopnosti regulačních tyčí reaktoru a pravidelných kontrol (při 

kaţdém spouštění reaktoru) jeho řídicího a bezpečnostního systému. [9] 

Stav obsluhy: obsluha reaktoru má velmi důleţitou úlohu při zajištění jaderné 

bezpečnosti, ačkoliv nejmodernější jaderná zařízení by jiţ měla být konstruována tak, aby 

ani výpadek obsluhy nemohl způsobit váţnější havárii jaderného zařízení. 

 Jsou proto vytvářeny předpoklady a podmínky, aby její početní stav (např. podle typu 

prováděných prací, ale i pro potřebné zálohování, rekvalifikace a školení) i psychický a 

zdravotní stav odpovídal přísným poţadavkům. Je nutné, aby pracovní směny nastupovaly 

plnit své úkoly v dobré psychické i fyzické kondici. 

Schopnost obsluhy [9]: schopnosti obsluhy reaktoru je věnován zvláštní zřetel. Začíná 

jiţ výběrem pracovníků a jejich vstupními prohlídkami. Před státní zkouškou, která je 

podmínkou pro získání oprávnění k výkonu vybraných činností na reaktoru (vedoucí směny, 

operátor reaktoru, vedoucí spouštěcí skupiny a kontrolní fyzik), musí všichni pracovníci 

absolvovat odpovídající odbornou přípravu. Ta zahrnuje potřebné teoretické znalosti i 

schopnost řádně celé zařízení obsluhovat a provozovat. K tomu mají pracovníci k dispozici 

všechny potřebné podklady a předpisy. Vţdy po stanoveném období obsluha absolvuje tzv. 

periodickou přípravu, zakončenou opět státní zkouškou. 
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Obr.2.3.1Jaderná elektrárna VVER 640. Vysoká míra bezpečnosti.

 

Obr. 2.3.2 Odolnost konstrukce jad. elektrárny proti vnějším vlivům 
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3. Jaderné elektrárny 
Jaderná elektrárna je výrobna elektrické energie resp. technologické zařízení, slouţící 

k přeměně vazebné energie jader těţkých prvků na elektrickou energii. Skládá se obvykle z 

jaderného reaktoru, parní turbíny s alternátorem a z mnoha dalších pomocných provozů. V 

principu se jedná o parní elektrárnu, ve které se energie získaná jaderným reaktorem 

pouţívá k výrobě páry v parogenerátoru. Tato pára pohání parní turbíny, které pohání 

alternátory pro výrobu elektrické energie. [8] 

Současné jaderné elektrárny vyuţívají jako palivo převáţně obohacený uran, coţ je 

přírodní uran, v němţ byl zvýšen obsah izotopu 235U z původních zhruba 0,5 % na 2 – 5 %. 

Podle odhadů geologů a OECD vydrţí známé a předpokládané zásoby uranu nejméně 

270 let. 

Jaderné elektrárny jsou z pohledu své funkce navrţeny tak, aby pracovali pokud 

moţno v navrţeném základním reţimu a neustále, kromě periodických odstávek pro výměnu 

paliva. 

Stručná historie JE (Obr. 3.1) 

Úplně první reaktor byl spuštěn v USA, ten však slouţil prvotně k výrobě plutonia. První 

elektrárna byla postavena ve Velké Británii, i ta však nedodávala proud do sítě. První 

elektrárna, která dodávala proud do sítě (výkon 5000 kW), byla spuštěna aţ v roce 1954 v 

bývalém SSSR, za první skutečně komerční jadernou elektrárnu je povaţována elektrárna 

Calder Hall v Británii spuštěná v roce 1956. [8] 

Stav ve světě [8] 

V roce 2009 bylo v provozu 436 jaderných reaktorů ve 31 zemích světa. Za tento rok 

vyrobily 2558 TWh elektrické energie, coţ bylo 13-14% světové poptávky. Dalších 30 

reaktorů je ve výstavbě (zvláště v asijských zemích, v Rusku a Finsku) a řada zemí (USA, 

Bulharsko, Slovensko, Litva) rozhodly o jejich nové výstavbě. 

Díky provozu jaderných elektráren ročně nemusí být vypuštěno 1,8 mld. t CO2 

Nejvíc energie z jaderných elektráren se vyrábí v Litvě (79,9 % k roku 2003) Francii (77 

% k roku 2003), Německu (28,1 % k roku 2003), USA (19,9 % k roku 2003), Japonsku a 

Rusku. V Rusku však přeţívají staré jaderné elektrárny, některé z nich podobného typu jako 

Černobyl a se zastaralou technologií. K zastavení některých z nich je Rusko tlačeno 

mezinárodním společenstvím. 

V Česku jsou v provozu dvě jaderné elektrárny (Temelín a Dukovany) s celkovým 

výkonem 3760 MW; pokrývají přibliţně 31 % celkové spotřeby elektřiny v Česku. 
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Obr. 3.1 Vývoj jaderných zařízení 
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4.  Rozdělení jaderných elektráren[2] 
Jaderné elektrárny jsou jednookruhové a dvouokruhové. U jednookruhové jaderné 

elektrárny se pára vyrobená v jaderném reaktoru přivádí přímo do turbíny; u dvouokruhové 

se teplo z reaktoru odvádí teplonosnou látkou primárním okruhem do výměníku tepla 

(parního generátoru), kde vzniká pára, která se sekundárním okruhem přivádí k turbíně 

pohánějící alternátor.  

Další moţnost dělení jaderných elektráren je podle typu reaktoru [10]: 

- Jaderný reaktor PWR(Obr.4.1), VVER(4.3) 

(Pressurized light-Water moderated and cooled Reactor, Vodo-Vodjanoj Energetičeskij 

Reaktor) 

Tlakovodní reaktor PWR nebo ruský typ VVER je dnes ve světě nejrozšířenějším 

typem jaderného reaktoru (asi 57 %). Tento typ pracuje jak v jaderné elektrárně Dukovany, 

tak v jaderné elektárně Temelín. Původně byl vyvinut v USA, později koncepci převzalo 

Rusko. Stejné reaktory jsou pro svou vysokou bezpečnost pouţívány kromě jaderných 

elektráren i k pohonu jaderných ponorek.Jaderným palivem je obohacený uran ve formě 

tabletek oxidu uraničitého uspořádaných do palivových tyčí. Moderátorem i chladivem je 

obyčejná voda. Výměna paliva probíhá při odstaveném reaktoru zpravidla jednou za 1 aţ 1 a 

půl roku (nahradí se jedna třetina vyhořelého paliva). 

Obr. 4.1 Schéma jad. elektrárny s reaktorem PWR 
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- Jaderný reaktor BWR (Obr. 4.2)(Boiling Water Reactor) 

Varný reaktor BWR je druhým nejrozšířenějším typem. Palivem je mírně obohacený 

uran ve formě válečků oxidu uraničitého uspořádaných do palivových tyčí. Palivo se mění 

stejně často jako v případě PWR. Obdobou PWR je i aktivní zóna a obyčejná voda coby 

chladivo a moderátor. Voda se ohřívá aţ k varu přímo v tlakové nádobě a v horní částí 

reaktoru se hromadí pára. Kdyţ se zbaví vlhkosti, ţene se přímo k turbíně. Reaktory BWR 

jsou jednookruhové. 

- Těţkovodní reaktor CANDU 

Těţkovodní reaktor CANDU byl vyvinut v Kanadě a exportován také do Indie, 

Pákistánu, Argentiny, Koreje a Rumunska. Palivem je přírodní uran ve formě oxidu 

uraničitého, chladivem a moderátorem těţká voda D2O. Aktivní zóna se nachází v nádobě 

ve tvaru leţícího válce, která má v sobě vodorovné průduchy pro tlakové trubky. Těţkovodní 

moderátor v nádobě musí být chlazen, neboť moderační schopnost se sniţuje se zvyšující se 

teplotou. Těţká voda z prvního chladicího okruhu předává své teplo obyčejné vodě v 

parogenerátoru, odkud se vede pára na turbínu. 

- Jaderný reaktor Magnox GCR(Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor) 

Plynem chlazený reaktor Magnox GCR se pouţívá ve Velké Británii a Japonsku. 

Palivem je přírodní kovový uran ve formě tyčí pokrytých oxidem magnezia. Aktivní zńa se 

skládá z grafitových bloků (moderátor), kterými prochází několik tisíc kanálů; do kaţdého se 

umisťuje několik palivových tyčí. Aktivní zóna je uzavřena v kulové ocelové tlakové nádobě s 

betonovým stíněním. Palivo se vyměňuje za provozu. Chladivem je oxid uhličitý, který se po 

ohřátí vede do parogenerátoru, kde předá teplo vodě sekundárního okruhu. 

- Jaderný reaktor AGR(Advanced Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor) 

Pokročilý plynem chlazený reaktor AGR se zatím pouţívá výhradně ve Velké Británii. 

Palivem je uran obohacený izotopem 235U ve formě oxidu uraničitého, moderátorem je 

grafit, chladivem oxid uhličitý. Elektrárna je dvouokruhová. 

- Jaderný reaktor RBMK(Raktro Bolšoj Moščnosti Kanalnyj) 

Reaktor typu RBMK (známá je také zkratka LWGR) se pouţívá výhradně na území 

bývalého SSSR. Tohoto typu by reaktor první jaderné elektrárny v Obninsku i reaktor v 

Černobylu. Další reaktory tohoto typu se jiţ nestaví. Palivem je přírodní nebo slabě 

obohacený uran ve formě oxidu uraničitého. Palivové tyče jsou uloţeny v kanálech, kudy 

proudí chladivo - obyčejná voda. V tlakových kanálech přímo vzniká pára, která po oddělení 

vlhkosti pohání turbínu. Elektrárna je dvouokruhová. Moderátorem je grafit, který obklopuje 

kanály. 
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- Jaderný reaktor HTGR(High Temperature Gas Cooled Reactor) 

Vysokoteplotní reaktor HTGR patří k velmi perspektivním typům jaderných reaktorů. 

Bezpečnost typu je na vysoké úrovni, reaktor poskytuje na výstupu velmi vysokou teplou. Má 

proto i velmi vysokou účinnost výroby elektrické energie (aţ 40 %). Teplo se můţe vyuţívat 

nejen pro výrobu elektřiny, ale i přímo v různých průmyslových procesech, například 

metalurgických nebo při zplyňování uhlí. Vysokoteplotní reaktory jsou zatím vyvinuty pouze 

experimentálně v Německu, USA a Velké Británii. Palivem je vysoce obohacený uran ve 

formě malých kuliček oxidu uraničitého. Kuličky povlékané třemi vrstvami karbidu křemíku a 

uhlíku jsou rozptýleny v koulích grafitu, velkých asi jako tenisový míček. Grafit slouţí jako 

pevná, tepelně odolná schránka uranu i vznikajících radioaktivních zbytků i jako moderátor. 

Palivové koule se volně sypou do aktivní zóny, na dně jsou postupně odbírány. Chladivem je 

helium proháněné skrze aktivní zónu. 

- Jaderný reaktor FBR(Fast Breeder Reactor) 

Rychlý mnoţivý reaktor FBR pracuje v Rusku (BN-600 v Bělojarsku), ve Francii 

(Seperphénix) a Velké Británii. V USA, Německu a Japonsku existují demonstrační 

elektrárny tohoto typu. V dlouhodobé perspektivě je těmto reaktorům přisuzován velký 

význam. Palivem je plutonium ve směsi oxidu plutoničitého a uraničitého. Během provozu 

vyprodukuje více nového plutoniového paliva, neţ kolik ho sám spálí. Reaktor nemá 

moderátor, řízená štěpná reakce v něm probíhá působením nezpomalených, rychlých 

neutronů. Aktivní zóna tvořená svazky palivových tyčí je obklopena "plodivým" pláštěm z 

uranu. V kaţdém litru objemu FBR se uvolňuje aţ desetkrát více tepla neţ u klasických 

pomalých reaktorů. Chladivem je sodík, který ze sekundárního okruhu proudí do 

parogenerátoru, kde ve třetím okruhu ohřívá vodu na páru. 
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Obr. 4.2 Schéma jad. elektrárny s reaktorem BWR 

 

Obr. 4.3 Schéma jad. elektrárny s reaktorem VVER 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/BWR.jpg
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5.  Parní generátory jaderných elektráren[6] 
Patří mezi nejdůleţitější a největší výměníky tepla v jaderných elektrárnách. 

V převáţné většině případů jsou součástí jak primárního tak sekundárního okruhu, protoţe 

většinou oddělují aktivní primární okruh od neaktivního sekundárního okruhu, coţ vyţaduje, 

aby byly opatřeny biologickým stíněním.(Obr. 5.1) 

 

Obr. 5.1 poloha parogenerátoru v jaderné elektrárně 
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Základní dělení: 

5.1 Vertikální parní generátory(5.1.1) 

 Vertikální parogenerátory jsou typického USA, západní Evropu, Japonsko atd. Hlavní 

výhodou je menší zastavěná půdorysná plocha a proto menší těleso kontejmentu. Hlavními 

výrobci vertikálních parogenerátorů je firma Westinghouse a Korejská firma Doosan Heavy 

Industries & Construction co, ltd. Konstrukčně se provádějí buďto svazkem U-trubek 

vycházejících ze spodní části parogenerátoru – trubkovice anebo se svislým kolektorem 

primární vody.  

 Ţivotnost parního generátoru je 30 aţ 35 let, tj. cca 200 000 aţ 250 000 provozních 

hodin. Při konstrukci parního generátoru musí být vyloučeno proniknutí radioaktivního 

teplonositele do pracovní látky a naopak. 

 Parní generátory by měly být jednoduché a kompaktní, dovolující snadnou montáţ, 

likvidaci havárie a ekonomickou opravu teplosměnné plochy, dokonalé vypuštění jeho 

primární i sekundární strany, dostatečný přístup k jednotlivým elementům a snadný 

bezporuchový provoz.[6] 

Obr. 5.1.1 Schéma vertikálního parního generátoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – dno (víko) 

2 – trubkovnice 

3 – plášť 

4  – čočkový kompenzátor 

5 – trubky tvořící teplosměnou plochu 

6 – patky na uchycení výměníku 

7 a 8 – výstupní a vstupní hrdlo teplonosného media II 

9 a 10 – vstupní a výstupní hrdlo teplonosného media I 
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5.2  Horizontální parní generátory (Obr. 5.2.1) 

 Horizontální parogenerátory jsou nejhojněji vyuţívány ve státech jenţ byly během 

studené války pod vládou SSSR. Jejich hlavní nevýhodou je velikost zastavěné půdorysné 

plochy v porovnání s vertikálními parogenerátory. Coţ ovlivňuje velikost ochranného 

kontejmentu a z toho vyplývá vyšší ekonomická náročnost.[4] 

 U nás všechny stávající jaderné elektrárny pouţívají tento typ parogenerátoru. 

 4 bloky v Dukovanech - VVER 440  

2 bloky v Temelíně - VVER 1000. 

Základní údaje parogenerátoru pro VVER 440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2.1 Parogenerátor pro reaktor VVER 440 

Počet parních generátorů  na blok   [ks] 6 

Tepelný výkon par. Generátorů    [MWt] 229,3 

Parní výkon    [t/h] 450 

Tlak páry    [Mpa] 4,6 

Teplota páry    [°C] 258,9 

Teplota napájecí vody    [°C] 223 

Prutok primární vody     [t/h] 4842 

Tlak primární vody    [Mpa] 12,3 

Teplota primární vody na vstupu do P.G. na vstupu do P.G. [°C] 297 

  na výstupu z P.G. [°C] 268 

Teplosměnná plocha výpočtová  výpočtová [m2] 2114 

  skutečná  [m2] 2510 

Součinitel prostupu tepla (střední)   [W/m2K] 4850 

čistých ploch      

Vnejší průměr a tloušťky stěny trubek   [mm] 16x1,4 

Rychlost primární vody v trubkách   [m/s] 2,37 

Střední délka trubek    [m] 9 

Počet trubek    [ks] 5536 

Vnitřní průměr kolektorů primární vody   [m] 0,8 

Vnitřní průměr/délka tělesa P.G.    [m] 3,21/111,8 

Hmotnost trubek    [t] 25,89 
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Základní údaje o parogenerátoru pro VVER 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet parních generátorů  na blok   [ks] 4 

Tepelný výkon par. Generátorů    [MWt] 750 

Parní výkon    [t/h] 1470 

Tlak páry    [Mpa] 6,3 

Teplota páry    [°C] 278,5 

Teplota napájecí vody    [°C] 220 

Prutok primární vody     [t/h] 14800 

Tlak primární vody    [Mpa] 15,7 

Teplota primární vody na vstupu do P.G. na vstupu do P.G. [°C] 320 

  na výstupu z P.G. [°C] 289 

Teplosměnná plocha výpočtová  výpočtová [m2] 5040 

  skutečná  [m2] 6115 

Součinitel prostupu tepla (střední)   [W/m2K] 6020 

čistých ploch      

Vnejší průměr a tloušťky stěny trubek   [mm] 16x1,5 

Rychlost primární vody v trubkách   [m/s] 2,6 

Střední délka trubek    [m] 11,1 

Počet trubek    [ks] 11000 

Vnitřní průměr kolektorů primární vody   [m] 0,834 

Vnitřní průměr/délka tělesa P.G.    [m] 4/14,53 

Hmotnost trubek    [t] 65 
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5.3 Rozdělení parních generátorů z hlediska proudění sekundární vody v parním 

generátoru [6] 

Z tohoto hlediska lze tyto parní generátory rozdělit na 
1) parní generátory s přirozeným oběhem sekundární vody 
2) parní generátory s nuceným oběhem sekundární vody 
3) parní generátory s nuceným průtokem sekundární vody (parní generátory 
průtočné) 

 

5.3.1 Parní generátory s přirozeným oběhem sekundární vody 

Princip přirozené cirkulace je způsoben jevem, kdy chladnější voda, která má vetší 
hustotu, proudí působením tíţe, neohřívanými kanály dolů a ohřívaná voda, směs vody a 
páry, která má menší hustotu, stoupá mezi trubkami svazkem vzhůru. 

 
5.3.2 Parní generátory s nucenou cirkulací sekundární vody 

 
Pokud potřebujeme zintenzivnit přenos tepla na sekundární straně a nelze toho 

dosáhnout zvýšením přirozené cirkulace zvětšení výšky parního generátoru, lze pouţít 
nucenou cirkulaci. Ta nám prináší nepatrné zvýšení provozních nákladu, obvykle malou 
spotřebou energie pro pohon oběhových čerpadel zajišťující cirkulaci sekundární vody. 
Nucenou cirkulaci zajišťuje oběhové čerpadlo, které dopravuje vodu do výparníku. 
 
5.3.3 Parní generátory průtočné (průtlačné) 
 

Sekundární voda je protlačována napájecím čerpadlem celým parním 
generátorem aţ po výstup páry z parního generátoru. (Obr. 5.3.3.1) 

 
Obr. 5.3.3.1 Schéma průtočného parního generátoru 

1 – napájecí cerpadlo sekundární vody, 2 – ohrívák napájecí vody (ekonomizér), 3 – výparník, 

4 – přehřívák, 5 – výstup prehráté páry, Ia – vstup primárního plynu, Ie - výstup primárního 

plynu z parníhogenerátoru 
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Tyto parní generátory se hodí pro vyšší tlaky a pro velké výkony. Mají však větší 

tlakovou ztrátu na sekundární straně a jsou podstatně náročnější na úpravu napájecí vody ve 

srovnání s parními generátory s přirozeným oběhem sekundární vody. 

 

6. Základní části parního generátoru 

 

Obr. 6.1 Schéma základních částí parogenerátoru 

1 – Ekonomizér - Výměník vyuţívající tepla vody z primárního okruhu o nízké teplotě k 

předehřívání napájecí vody. Ekonomizér je sloţen z trubkových hadů, jimiţ protéká ohřívaná 

voda. 

2 – Výparník – Výměník, který předehřátou napájecí vodu transformuje na páru. 

3 – Separátor vlhkosti – Zařízení na odstranění kapiček vody z páry 

4 – Přehřívák – Výměník, který sytou páru dále přehrívá 

5 – Přívod napájecí vody 

6 – Odvod páry 

7 – Přívod primárního média 

8 – Odvod primárního média 
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7. Tepelný výpočet 

Parní generátory jako výměníky tepla umoţňují přestup tepla mezi médii. Vnašem 

případě mezi primární (aktivní) a sekundární (neaktivní) vodou. Čímţ plní důleţitou funkci při 

moţnosti vzniku havárie a následném úniku radiace. 

Výměník tepla je zařízení, které umoţňuje výměnu tepla mezi dvěma tekutinami 

nestejné teploty.[5] 

Při správnosti předchozích tvrzení tedy povaţujeme parní generátor za výměník tepla, 

u kterého je nutno stanovit součinitel tepelné vodivosti, součinitel přestupu tepla a prostup 

tepla stěnou. 

 Součinitel tepelné vodivosti – λ[W m-1 K-1] závisí především na druhu material a 

teplotě. Součinitel tepelné vodivosti bývá tabelován. 

 Součinitel přestupu tepla – α [W m-2 K-1] závisí na fyzikálních vlastnostech 

tekutiny, tvaru tělesa, směru a rychlosti proudění tekutiny. 

 Prostup tepla stěnou – k [W m-2 K-1] je dán společným působením všech 

základních druhů přenosu tepelné energie 

7.1. Vlastní tepelný výpočet 

Tento typ parního generátoru bude tedy výparníkem, který vyrábí nasycenou páru. 

Tyto výpočty budou vycházet z hodnot zadaných pro daný typ reaktoru a parametrů vody při 

těchto podmínkách. 

t-P diagram (obr. 7.1.1) parního generátoru s primárním teplonosičem tlakovou vodou, 

vyrábějícím na sekundární straně nasycenou páru [3] 
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obr. 7.1.1. t-P diagram výměníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – primarní teplonosič, II – sekundární teplonosič, a – vstup, e – výstup 

 

Zadané hodnoty pro výpočet: 

 Tepelný výkon jaderné elektrárny 3200[MWt] 

 Tlak syté páry                                           7[MPa] 

 Teplota chladiva v I. okruhu  298,2/328,9[⁰C] 

 Tlak v I. okruhu                                      16,2[MPa] 

 Parní výkon                                     1602[t hod-1] 

 Teplota napájecí vody                            225[⁰C] 

 

Celkový tepelný výkon parního generátoru Ppg předaný sekundárnímu teplonosiči se 

skládá z tepelného výkonu Pek, předaného v ekonomizéru a tepelného výkonu 

Pvýp,předaného ve výparníku. [3] 

 [W] (7.1.2) 

Na základě poţadovaného celkového tepelného výkonu Ppg, můţeme určit všechny 

poţadované veličiny nutné pro pozdější konstrukci tohoto parního generátoru.Následující 

vzorce jsou z literatury [3]. 

Všechny hodnoty pouţité v následujících vzorcích, které nejsou vypočteny, byly 

odečteny z programu EES. Jedná se především o parametry vody (entalpie apod.) 
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Hmotnostní průtok Qml: 

 [kg s-1] (7.1.3) 

  je účinnost parního generátoru. Tyto výměníky jsou konstruovány s velkou 

přesností kdy účinnost dosahuje více jak 98%. V našem případě budeme počítat s účinností 

95%. 

Předběţný výpočet mnoţství páry: 

 [kg s-1] (7.1.4) 

Výkon výparníku: 

 [kW] (7.1.5) 

Výkon ekonomizéru: 

 [kW] (7.1.6) 

Kontrola celkového tepelného výkonu Ppg: 

 [kW] (7.1.7) 

Z výsledku je patrné, ţe díky menší účinnosti vychází celkový tepelný výkon niţší neţ 

je poţadován v zadání. Také musíme zdůraznit, ţe tento výpočet provádíme pouze pro 

jeden ze čtyř parních generátorů. 

Pro následující výpočty potřebujeme hodnotuměrné tepelné capacity při stálém tlaku. 

 [J kg-1 K-1]  

Teplota za výparníkem: 

  

 [⁰C] (7.1.8) 

Pro výpočet celkové teploésměnné plochy pouţijeme rovnici prostupu tepla: 

 [W] (7.1.9) 

 

Výpočet hustoty tepelného toku: 

[W m-2] (7.1.10) 

Teplotní rozdíl na vstupu do výparníku: 

[⁰C] (7.1.11) 



28 
 

Teplotní rozdíl na vstupu do ekonomizéru: 

 [⁰C] (7.1.12) 

Teplotní rozdíl na výstupu primární vody: 

 [⁰C] (7.1.13) 

Nastane-li stav kdy poměr mezi Δtv / Δte  2, je zapotřebí rozdělit výhřevnou plochu na 

více částí. Já dělím na 2 části z důvod jen nepatrného překročení. V kaţdé této části bude 

předáván stejný tepelný výkon. Při splnění podmínek vypočítáme teplotu priárí vody v 

trubkách v dělící rovině mezi oběma částmi: 

 [⁰C] (7.1.14) 

Střední logaritmický teplotní spád: 

 [⁰C] (7.1.15) 

Střední logaritmická teplota výparníku: 

 [⁰C] (7.1.16) 

Střední logaritmická teplota ekonomizéru: 

 [⁰C] (7.1.17) 

Stanovíme střední teplotu přehříváku: 

[⁰C] (7.1.18) 
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Tepelné charakteristiky teplonosiče při daných podmínkách tstř = 316 [⁰C] 

Tlak primárního media p = 16,2[MPa] 

Měrná hmotnost ρ = 663[kg m-3] 

Dynamická viskozita η = 7,786[Pa s] 

Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,4829[W m-1 K-1] 

Měrná tepelná kapacita cp = 6,474 103 [J kg-1 K-1] 

Prandtlovo číslo Prpř = 1,044 

Prandtlovo číslo pro střed. tep. trubek Prstpř = 0,9668 

Součinitel přestupu tepla mezi primární vodou a sekundární parovodní směsí 

Nezbytnost pro další výpočty je zvolení průměru a tloušťku stěny teplosměnných 

trubek, takţe volím trubku 16x1,5 [mm]. Nutno take zvolit rychlost proudění media v 

primárním okruhu, tu volím w = 6,2 [m s-1]. 

Mnoţství primárního media pro jednu smyčku: 

 (viz. 7.1.3) 

Celková průtočná plocha: 

 [m2] (7.1.19) 

Průtočná plocha jedné trubky: 

 [m2] (7.1.20) 

Celkový počet trubek: 

 [ks] (7.1.21) 

S ohledem na moţné zaslepení části teplosměnných trubek byl počet trubek navýšen 

na bezpečnou mez o 15%. Takţe nadále budeme počítat s celkovým počtem trubek n = 

10203 [ks]. Trubky dělím do 20 sekcí, kaţdá sekce bude mít 511 trubek. 

Pro nový počet trubek je celková průtočná plocha : 

 [m2] (7.1.22) 

Rychlost proudění primárního media: 

 [m s-1] (7.1.23) 
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Součinitel přestupu tepla mezi primárním médiem a teplosměnnou trubkou 

Výparné teplo  [kJ kg-1] 

 [Pa s] (7.1.24) 

Reynoldsovo číslo: 

  (7.1.25) 

Nusseltovo číslo vypočítáme pomocí vztahu: 

  (7.1.26) 

Tento vztah platí pokud je Re 104 

  (7.1.27) 

Součinitel přestupu tepla mezi primárním médiem a teplosměnnou trubkou 

 [W m-2 K-1] (7.1.28) 

Součinitel tepla mezi stěnou trubky a parovodní směsí 

Pro výpočet je pouţit vztah pro bublinkový var: 

 [W m-2 K-1] (7.1.29) 

Výpočtová konstatnta je určšna vztahem: 

  

  (7.1.30) 

Pro čistý povrch teplosměnné trubky byl zvolen exponent n = 0,7. [3] Hodnotu středního 

tepelného toku volím dle téţe literatury na q = 185 [kW m-2] 

 

Pak součinitel tepla α2 bude mít hodnotu: 

 [kW m-2 K-1] (7.1.31) 

Součinitel prostupu tepla mezi teplonositelem a parovodní směsí byl  

Pro danný výpočet je nutno zvolit materiál teplosměěnné trubky. Proto volím materiál 

08Ch18N10T jehoţ součinitel tepelné vodivosti je λst = 18,69 [W m-1 K-1] 
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Pro výsledný součinitel prostupu tepla platí vztah: 

  

 [W m-2 K-1] (7.1.32) 
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Zpětná kontrola výpočtu středního toku: 

 [W m-2] (7.1.33) 

Pororvnáním výsledku ze vzorce (7.1.10) je odlišný procentuálně o 0,02%. Naprosto 

zanedbatelný rozdíl! 

Stanovení parního výkonu: 

  

 [kg s-1] (7.1.34) 

Stanovení tepelného výkonu: 

 [kW] (7.1.35) 

Výsledné hodnoty potřebné pro konstrukci a odpovídající zadaným požadavkům 

Velikost teplosměnné plochy: 

 [m2] (7.1.36) 

Délka trubek pro jednu smyčku : 

 [m] (7.1.37) 

Délka jedné trubky: 

 [m] (7.1.38) 
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8. Závěr 

V tomto budou stručně shrnuty základy této bakalářské práce. Úkolem bylo popsat 

koncepci a funkci parního generátoru jaderné elektrárny MIR 1200. 

V první části byl zjednodušeně vysvětlen základ jaderné energie, coţ jsou doposud 

výhradně štěpné jaderné reakce. Následoval stručný pohled do historie jaderné energetiky. 

Její vývoj od prvopočátků aţ k nejmodernějším typům jaderných elektráren. Dále v této části 

byly zmíněny podmínky bezpečnostních nároků na jaderná zařízení, jakoţ i na obsluhu 

těchto zařízení.Následovalo rozdělení jaderných elektráren na základě typů reaktorů. 

V další části byly popsány typy parních generátorů. Popis jejich funkce a koncepce. Na 

tuto část navázal tepelný výpočet vodorovného parního generátoru pro jadernou elektrárnu 

MIR 1200. 

Podle těchto výpočtů má tento parní generátor výkon 440 [kg s-1], o tepelném výkonu 

799932 [kW.]. Počet trubek v parním generátoru je 10203 kusů, rozdělených do 20 sekcí, 

přičemţ kaţdá sekce má 511 trubek. Délka jedné trubky je 19,57 [m], tyto trubky mají rozměr 

16 x 1,5 [mm]. Rychlost proudění media je w = 5,4 [m s-1]. 

Závěrem je třeba uvést, ţe parní generátor je natolik sloţitou záleţitostí, ţe nelze 

obsáhnout celou problematiku v této práci.  

 V neposlední řadě je také dobré upozornit na výhody tohoto řešení. Hlavní výhodou 

pro Českou republiku by byla znalost těchto konceptů, které vycházejí z, u nás jiţ 

pouţívaných typů, VVER 440 a VVER 1000. Je také nutno zmínit, ţe tyto produkty byly 

částečně výráběny v českých firmách, které by se mohli podílet i na tomto novém projektu 

MIR 1200. Bohuţel je nutno přiznat, ţe tyto technologie se zde navyuţívají zhruba 20 let a je 

otázkou na kolik by byly české firmy schopny navázat na svá úspěšná léta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

9. Použitá literatura 
[1] Ing. Lumír Kuchař: Základy jaderné energetiky a bezpečnosti. VŠB Ostrava,1986 

[2] http://www.fyzika.net/view.php?cisloclanku=2004092801 

[3] Ing.Radko Hejzlar: Stroje a zařízení jaderných elektráren díl 2.,ČVUT Praha 2005 

ISBN 80-01-03189-6 

[4] František Hezoučký, Základní teorie provozních reţimů jaderných elektráren s 

tlakovodními reaktory. Vydavatelství ČVUT v Praze. 2005. ISBN 80-01-03324-4 

[5] Ing. Zdeněk Kadlec: Základy sdílení tepla, SBPI 2000,Ostrava, ISBN 80-902001-1-7 

[6] F. Dubšek: Jaderná energetika. PC-DIR Brno, 1994, ISBN 80-214-0833-2 

[7] www.vsb.cz/ke 

[8] http://cs.wikipedia.org/ 

[9] http://reaktorvr1.eu 

[10] http://www.jaderna-energie.cz 

 

http://www.vsb.cz/ke
http://cs.wikipedia.org/
http://reaktorvr1.eu/
http://www.jaderna-energie.cz/

