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Bakalářská práce se zabývá návrhem barbotáţní nádrţe primárního okruhu jaderné 

elektrárny. Samotná práce je rozdělena na několik částí. První část je zaměřena na rozbor 

systému zvyšujících bezpečnost jaderné elektrárny a popisu bezpečnostních systémů 

projektu MIR 1200. Další část je zaměřena na popis systému kompenzace objemu, 

samotné barbotáţní nádrţe a analýzou procesů v nádrţi. V poslední části je proveden 

tepelný výpočet barbotáţní nádrţe a návrh jejich hlavních rozměrů. 
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Bechelor thesis is dealing with design of bubbler tank for nuclear power plant primary 

circuit.  The thesis itself is divided into several parts. First part is focused on analysis 

systems, which has increasing impact on nuclear power plant safety and on safety systems 

of project MIR 1200. The next part is focused on description volume compensation 

system, bubbler tank and analysis processes in tank. In the last part is made thermal 

calculation of bubbler tank and design of its main dimensions. 
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1. Úvod 

V dnešní době je bezpečnost jaderných zařízení velmi aktuální téma. Po havárii jaderné 

elektrárny  Fukušima  je to pochopitelné. Tato práce se zabývá návrhem barbotáţní nádrţe, 

která je významným prvkem v bezpečnosti jaderných elektráren. Práce se ovšem nevěnuje 

pouze barbotáţní nádrţi, ale je rozdělena do několika části. V první části se práce zabývá 

jadernou bezpečností, systémy zvyšujícími bezpečnost jaderné elektrárny a bezpečnostními 

systémy projektu MIR 1200, který je zde uveden z důvodu, ţe nádrţ je navrhována 

s parametry pro tento projekt. V další části se práce zabývá systémem kompenzace 

objemu, kterého je barbotáţní nádrţ součástí, samotným barboterem a analýzou procesů, 

které se v něm odehrávají. Poslední částí práce je samotný tepelný výpočet barbotáţní 

nádrţe a návrh jejich hlavních rozměrů. 
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2. Systémy zvyšující bezpečnost jaderné elektrárny 

K základním komponentům primárního okruhu patří také řada dalších systémů, které mají 

za úkol zajistit bezpečný a spolehlivý provoz elektrárny. Obecně se tyto systémy dají 

rozdělit jako systémy bezpečnostní a systémy související s jadernou bezpečnostní. 

 

2.1. Základní pojmy bezpečnosti jaderných zařízení 

JADERNÁ BEZPEČNOST 

Schopnost jaderného zařízení a jeho obsluhy zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné  

řetězové reakce a nedovolenému úniku radioaktivních látek a ionizujícího záření do 

ţivotního prostředí. 

 

JADERNÁ ZAŘÍZENÍ 

Provozní  a investiční celky s jaderným reaktorem, které vyuţívají řetězovou štěpnou 

reakci pro výrobu energie nebo jako zdroj ionizujícího záření. Dále do těchto zařízení patří 

i zařízení pro skladování, ukládání, zpracování a dopravu jaderných materiálů 

spotřebovávaných při štěpné řetězové reakci a materiálů vznikajících při provozu 

jaderného reaktoru.  Jaderná zařízení podléhají státnímu dozoru. 

 

2.1.1.  Provozní limity a podmínky 

Soubor údajů o přípustných provozních parametrech, poţadavcích na provozní schopnost 

zařízení, nastavení ochranných systémů a o základních úkonech provozních pracovníků při 

určitých provozních stavech. 

 

NORMÁLNÍ PROVOZ 

Všechny stavy, na které bylo jaderné zařízení projektováno při dodrţení všech provozních 

podmínek (např. spouštění, ustálený provoz při sníţeném nebo plném výkonu, údrţbové 

práce, odstávka reaktoru a další) 

 

ABNORMÁLNÍ PROVOZ 

Stavy jaderné elektrárny, které nejsou plánované. Jedná se o vybočení z normálních 

podmínek, ale ještě neznamená bezprostřední ohroţení bezpečnostních funkcí a limitů. 
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HAVARIJNÍ STAVY 

Při těchto stavech dochází k ohroţení nebo jiţ došlo k porušení  plnění bezpečnostních 

funkcí. Rozdíl mezi abnormálním stavem a havarijním stavem je vymezen signály, které 

vedou k havarijnímu odstavení reaktoru nebo ke spuštění systémů zajišťujících bezpečnost. 

 

PROJEKTOVÁ HAVÁRIE 

Jedná se o nehodu jaderného zařízení, která má svoje řešení uvaţované jiţ v projektu 

daného zařízení.  

 

MAXIMÁLNÍ PROJEKTOVÁ HAVÁRIE 

Nehoda s největším dopadem na jaderné zařízení, která má řešení uvaţované v projektu 

daného zařízení.  Ze všech průmyslových odvětví má jaderná energetika nejpřísnější 

předpisy. 

 

2.1.2.  Mezinárodní stupnice jaderných událostí 

 
Obr.2.1 Mezinárodní stupnice jaderných událostí [L7] 

 

PORUCHY 

0.  Událost pod stupnicí 

 Při této situaci nejsou překročeny provozní limity a podmínky, které se dají 

zvládnout vhodným postupem. Jsou to běţné provozní situace. 

Nepředstavují ţádné riziko a stávají se ve všech průmyslových zařízeních. 

Jaderný průmysl je  přesto řeší a pečlivě eviduje. 
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1. Odchylka 

 Odchylky funkční nebo provozní od povolených limitů.  Nejsou rizikem, 

ale jejich pomocí se dají odhalit nedostatky v bezpečnostních opatřeních. 

Vznikají v důsledku selhání zařízení, chybou obsluhy nebo také mohou 

vznikat při nevhodném provozním postupu.   

2. Porucha 

 Odchylky a poruchy, které nemají vliv přímý ani bezprostřední vliv na 

bezpečnost elektrárny. Mohou mí za následek přehodnocení bezpečnostních 

opatření. 

3. Váţná porucha 

 Dochází k úniku radiace nad povolené limity. Lidé v okolí elektrárny jsou 

zasaţeni dávkou v řádu desetiny milisievertů. Jedná se o zlomek limitu 

povolený pro veřejnost. Mimo elektrárnu není potřeba ţádných zvláštních 

opatření. 

 Provozní poruchy nebo selhání zařízení. Uvnitř elektrárny je vysoká úroveň 

radiace nebo zamoření. Personál dostal vysokou dávku ozáření. 

 

HAVÁRIE 

4. Havárie s účinky v jaderném zařízení 

 Dochází k úniku radioaktivity mimo elektrárnu. Individuální dávka pro 

nejzasaţenější skupinu obyvatel dosahuje milisievertů (hranice limitu pro 

veřejnost).  

 Mimo elektrárnu je nutná kontrola potravy, ale potřeba dalších havarijních 

opatření je nepravděpodobná 

 Dochází k částečnému poškození aktivní zóny reaktoru mechanicky nebo 

tavením.  

 Pracovníci elektrárny mají v důsledku vysokého ozáření okamţité zdravotní 

následky. 

5. Havárie s účinky na okolí 

 Unikají radioaktivní štěpné produkty (100 aţ 1000 TBq biologicky 

významných radioizotopů). 

 K omezení pravděpodobnosti zdravotních následků se zavádějí částečná 

opatření dle místních havarijních plánů. 

 Aktivní zóna je z velké části poškozena mechanicky nebo tavením. 
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6. Závaţná havárie 

 Mimo elektrárnu uniká radioaktivita (1000 aţ 10000 TBq biologických 

významných radioizotopů) 

 Úplné pouţití místních havarijních plánů k omezení zdravotních následků. 

7. Velká havárie 

 Mimo elektrárnu z aktivní zóny reaktoru uniká velké mnoţství 

radioaktivních látek (více neţ 10000 TBq biologicky významných 

radioizotopů) 

 Můţe dojít k okamţitým zdravotním následkům. Na velkém území, 

mnohem větším neţ je území elektrárny a jeho okolí, se objevují pozdní 

zdravotní následky. 

 Tento typ havárie má dlouhodobé dopady na ţivotní prostředí 

 

2.2. Aktivní bezpečnostní systémy 

Tyto systémy vyţadují ke svému chodu vnější zdroj elektrické energie a také v mnoha 

případech obsluhu personálu. Vnějším zdrojem energie je elektřina vyrobená přímo 

v elektrárně.  

 

NÍZKOTLAKÝ SYSTÉM 

Při haváriích, které jsou spojené z netěsností primárního okruhu má za úkol zajistit 

dochlazení aktivní zóny reaktoru a odvod zbytkového tepelného výkonu tepelného výkonu. 

Jeho dalším úkolem je při odstavení reaktoru z důvodu výměny paliva nebo z důvodu 

oprav na reaktorovém zařízené, ochlazovat primární okruh a odvádět zbytkový tepelný 

výkon z aktivní zóny.  

 

VYSOKOTLAKÝ SYSTÉM VSTŘIKOVACÍ 

Jeho hlavním úkolem je doplňovat do primárního okruhu kyselinu boritou při situacích, 

kdy dochází k uvolňování v kladné reaktivity v aktivní zóně reaktoru.    

 

VYSOKOTLAKÝ DOPLŇOVACÍ SYSTÉM 

Má za úkol havarijní doplňování roztoku kyseliny borité do primárního okruhu v případě 

havárie spojené z netěsností primárního okruhu.   
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SYSTÉM OHŘEVU HAVARIJNÍ ZÁSOBY KYSELINY BORITÉ 

Ohřívá nádrţ kyseliny borité na poţadovanou teplotu, aby v případě její potřeby nenastal 

teplotní šok v nádobě reaktoru. Teplotní šok by mohl zapříčinit prasknutí tlakové nádoby 

reaktoru. 

 

SPRCHOVÝ SYSTÉM 

Sniţuje tlak v hermetické zóně. Tento stav můţe nastat při prasknutí potrubí primárního 

okruhu nebo parovodů okruhu sekundárního. Jeho dalším úkolem je převádět radioaktivní 

látky, které vzniknou netěsností primárního okruhu do kapalné fáze. V neposlední řadě 

sprchový systém zajišťuje při poruše systému chlazení bazénu vyhořelého paliva jejich 

havarijní zaplnění.   

 

2.3. Pasivní bezpečnostní systémy 

V posledních letech se hodně prosazuje pouţití pasivních bezpečnostních systému, protoţe 

oproti aktivním bezpečnostním systémům mají jednu podstatnou výhodu. Nepotřebují 

k zajištění své funkce zdroj energie. Tyto systémy se provozují jiţ u reaktorů druhé 

generace. 

 

HAVARIJNÍ TYČE 

Za normálního provozu reaktoru jsou vysunuty nad aktivní zónou reaktoru a jsou 

připraveny v případě havárie okamţitě zastavit štěpnou reakci probíhající v reaktoru. Tyče 

v horní poloze drţí elektromagnet. Pokud dojde k havárii, magnet se vypne a tyče samy 

spadnou volným pádem do aktivní zóny. Jsou vyrobeny z materiálu, který pohlcuje 

neutrony (např. kadmium, bor) 

 

HYDROAKUMULÁTOR 

Mají za úkol v případě havárie zabezpečit zalití aktivní zóny reaktoru. Hydroakumulátor je 

umístěn víš neţ reaktor, a proto se voda do aktivní zóny dostane pomocí gravitační síly. 

Jejich kapacita je ovšem omezená, takţe po vyprázdnění musí být nahrazeny jiným 

systémem.  

 

SYSTÉM OCHRANY PRIMÁRNÍHO OKRUHU PŘI PŘEVÝŠENÍ TLAKU 

Tento systém chrání primární okruh proti náhlému zvýšení tlaku. Pouţívá při tom 

kompenzátor objemu a jeho pojišťovací ventily. 
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Obr.2.2 Schéma havarijních systémů [L6]  

1. Reaktor 

2. Parogenerátor 

3. Hlavní cirkulační čerpadlo 

4. Hydroakumulátory 

5. Zásobní nádrţ koncentrátu 

bóru 

6. Nízkotlaké havarijní 

doplňovací čerpadlo 

7. Chladič systému normálního 

a havarijního dochlazování 

8. Sprchové čerpadlo 

9. Havarijní sprchový systém 

10. Nádrţ havarijní zásoby  

H3 BO3 

11. Ochranná obálka 

12. Vysokotlaké havarijní 

vstřikovací čerpadlo 

13. Vysokotlaké havarijní 

doplňovací čerpadlo 

14. Čerpadlo technické vody 

15. Přepouštěcí stanice do 

atmosféry 

16. Pojišťovací ventil 

parogenerátoru 

17. Bazény rozstřiku technické 

vody 

18. Turbonapájecí čerpadla 

19. Pomocná elektronapajecí 

čerpadla 

20. Havarijní doplňovací čerpadla 

21. Nádrţ demineralizované vody 
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Obr.2.3 Principiální schéma havarijních systémů [L6]  

  

Aktivní systémy Pasivní systémy 

Sprchový systém 

Sprchové čerpadlo Hydrokamulátory 

Nádrţ zásoby boritanu 

draselného 

Ejektor 

Čerpadlo k míchání nádrţí 

Nízkotlaký systém havarijního a 

normálního dochlazování 

Nádrţ- Jímka havarijní zásoby 

roztoku kyseliny borité 

Výměník havarijního 

dochlazování 

Čerpadlo havarijního 

dochlazování 

Systém normálního 

dochlazování 
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Systém havarijního 

vysokotlakého doplňování a 

vstřikování 

Vysokotlaké havarijní 

čerpadlo 

Nádrţ zásoby roztoku 

kyseliny borité 

Vysokotlaké vstřikovací 

čerpadlo 

Nádrţ zásoby roztoku 

kyseliny borité 

Tab.č. 2.1 Barevné rozlišení jednotlivých havarijních systémů 

 

2.4. Systémy ventilace a klimatizace 

Jaderná elektrárna má spoustu technických zařízení podle toho, pro jaké prostory nebo 

budovy technika prostředí slouţí. Poţívá se více koncepcí navrţených podle poţadavků 

kladených na vytvoření parametrů prostředí v jednotlivých objektech, prostorách a 

místnostech. Koncepce řešení určuje způsob, kterým se zajistí parametry prostředí, 

provozní reţim, pouţité stroje, zařízení a elementy. 

Technika prostředí pro technologické objekty zajišťuje: 

 Parametry prostředí pro obsluhující personál 

 Parametry prostředí pro technologické zařízení 

 Bezpečnost obsluhujícího personálu a okolí elektrárny 

Prostory, kde je umístěno technologické zařízení, které je zdrojem radioaktivity v jakékoliv 

formě, se nazývá aktivní prostor. Zde zajišťuje parametry prostředí technika prostředí pro 

aktivní prostory, které má za úkol: 

 Vytvářet vhodné pracovní prostředí pro obsluhující personál 

 Zajišťovat vnitřní a vnější bezpečnost proti úniku aktivity přes 

vzduchotechniku 

 Odvádět tepelné ztráty zařízení 

 Zajistit parametry prostředí pro bezpečný a spolehlivý provoz zařízení 

 Pomáhat při likvidaci následku havárií 

 

VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ 

Zajišťuje poţadavky kladené na techniku prostředí pro aktivní provozy. Pro 

zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti z hlediska úniku radioaktivity přes vzduchotechniku 

se udrţuje v ochranné obálce niţší tlak neţ je tlak okolí. Rozdíl tlaků (200 Pa) zajišťuje, ţe 

za normálního provozu nám z obálky neunikne ţádná radioaktivita. Vzduch odcházející do 

komína prochází přes filtrační stanici, která má za úkol odstranit radioaktivní aerosoly a 

izotopy jódu. 
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Uvnitř kontejmentu za provozu zajišťuje bezpečnost cirkulační filtrační systém, 

který zajišťuje filtraci radioaktivních aerosolů a jódu. Pouţívá při tom odmlţovacího filtru.  

 

VZDUCHOTECHNIKA V KONTROLOVANÉM PÁSMU 

 Má za úkol zajišťovat vnitřní a vnější bezpečnost elektrárny. Vytváří rozdíl tlaku 

mezi prostorem bez radioaktivity a s výskytem radioaktivity. Další jejím úkolem je 

udrţovat  kontrolované pásmo v podtlaku.   

Rozdíl tlaků mezi jednotlivými prostory je vytvářen pomocí mechanických, 

automatických,  přetlakových klapek. 

  Vzduchotechnické systémy jsou opatřeny aerosolovými a jódovými filtry, které 

zabraňují úniku radioaktivity do ovzduší. Jódové filtry jsou také pouţívány pro filtraci 

vzduchu, který je odváděn z prostorů, kde by se mohla radioaktivita vyskytnout. Tepelné 

ztráty technologického zařízení se provádí přívodem a odvodem větracího vzduchu 

cirkulačního chladícího systému. 

Systémy vzduchotechniky se podle své důleţitosti dělí: 

 Bezpečnostní 

 Související s jadernou bezpečností 

 Ostatní 

 

Obr.2.4 Schéma systému větrání ochranné obálky [L6]  
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2.5. Systém nouzového napájení elektrickou energií 

Jaderná elektrárna si je co se týče elektrické energie soběstačná. V případě, ţe by došlo 

k poruše dodávky elektrické energie je jaderná elektrárna opatřena dieselgenerátorovými 

stanicemi. 

 

2.5.1.  Dieselgenerátorová stanice bloková 

Nouzový zdroj elektrické energie pro jeden blok. Podle základní koncepce bezpečnosti 

jsou vytvořeny tři divize bezpečnostních systémů.  Kaţdé této divize je součástí 

dieselgenerátor, který zajišťuje zásobování elektrickou energií. Provoz dieselgenerátoru je 

plně automatický.  

Z důvodů zajištění bezpečnosti musí být dieselgenerátorová stanice umístěna v seismicky 

odolný objektech.  

V jaderná elektrárně Temelín je dieselgenerátorová stanice osazena čtyřtaktním 

dvanáctiválcovým, naftovým motorem s válci V o výkonu 6,6 MW a synchroním 

genenerátorem. 

Příslušenství diselgenerátoru: 

 Palivový systém s nádrţí o objemu 12 m
3
 umístěných uvnitř budovy 

diselgenerátoru. Do této nádrţe je doplňována nafta s nádrţe umístěné mimo 

budovu, která má objem 100 m
3
. 

 Tlakový uzavřený olejový systém pro mazání agregátu, který obsahuje zásobní 

a provozní nádrţ oleje, oběhové čerpadlo, chladiče olej a další. 

 Systém spouštění pomocí stlačeného vzduchu ze dvou vzdušníků, které jsou 

plněny kompresorovou stanicí umístěnou v budově. 

 Dvouokruhový chladící systém. Vnitřní okruh chladí agregát a vnější chladící 

okruh je otevřený 

 Systém, který zajišťuje udrţování agregátu v horké rezervě. Jeho úkolem je 

prohřívat vnitřní olejový systém. 

 Systém dodávky vzduchu pro spalování  

 Systém odvodu spalin z prostorů budovy dieselgenerátoru na střechu budovy. 

 

2.5.2.  Dieselgenerátorová stanice společná 

Zajišťuje napájení elektrických systémů souvisejících s jadernou bezpečnostní a dalších 

systémů zajišťujících bezpečnost osob. Je společný zdrojem  pro všechny bloky. V případě 

jaderné elektrárny Temelín je tato stanice osazena dvěma dieselgenerátory o výkonu 2x6,3 
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MW. Stanice je řešena jako neseismická a je připojena k budově blokové 

dieselgenerátorové stanice. 

Oba agregáty společné dieselgenerátorové stanice jsou stejné jako blokové 

dieselegenerátové stanice. Palivové nádrţe obou agregátů mají objem 16 m
3
. Do těchto 

nádrţi je nafta čerpána z centrálního skladového hospodářství elektrárny. Vodu do vnějšího 

chladícího okruhu dodávají dvě speciální čerpadla umístěna ve stanici chladící vody. 

Ostatní zařízení agregátů je stejně jako u blokové dieselgenerátorové stanice.  

 

3. Projekt MIR 1200 

S reaktorem MIR 1200 se účastní ruské konsorcium ROSATOM výběrového řízení o 

dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Temelín. Součástí tohoto konsorcia je i ŠKODA 

JS a.s.  Ve své podstatě je reaktor MIR 1200 odvozen od jaderného reaktoru VVER 1000, 

který se jiţ v Temelíně nachází. 

 

3.1. Technické parametry projektu MIR 1200 

Jaderná elektrárna s reaktorem MIR 1200 má primární okruh v principu řešen stejně jako 

primární okruh jaderné elektrárny s reaktorem VVER 1000. Jedná se o čtyřsmyčkový 

primární okruh, který obsahuje reaktorovou nádobu, kompenzátor objemu, čtyři 

parogenerátory a čtyři hlavní cirkulační čerpadla.  

Jaderná elektrárna  

Instalovaný výkon 1160 MWe 

Účinnost 33,70% 

Projektovaná ţivotnost 50 let 

Reaktor  

Tepelný výkon 3200 MWt 

Aktivní zóna  

Palivo Obohacený uran v podobě UO2 

Obohacení 4,79% 

Počet palivových souborů 163 

Počet absorpčních tyčí 121 

Palivový cyklus 12 měsíců 

Systém chlazení reaktoru  

Počet chladících smyček 4 

Pracovní tlak 16,2  MPA 

Teplota chladiva na vstupu 298,2 °C 

Teplota chladiva na výstupu 328,9 °C 

Průtok chladiva reaktorem 23,9 m
3
·s

-1
 

Parogenerátor  

Počet na výrobní blok 4 

Odběr páry z 1 parogenerátoru 1602 t·h
-1

 

Tlak páry na výstupu 7 MPa 
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Teplota páry na výstupu 258,8 °C 

Kontejment- vnitřní obálka  

Průměr (vnitřní) 44 m 

Tloušťka stěny 1,2 m 

Projektovaný tlak 0,4 MPa 

Kontejment- vnější obálka  

Průměr (vnitřní) 50 m 

Výška 70,2 m 

Tloušťka stěny 0,8 m (ve válcové části) 

Turbosoustrojí  

Počet výrobní na blok 1 

Počet dílů turbiny 1 vysokotlaký, 4 nízkotlaké 

Otáčky 3000  

Tab.č. 3.1 Parametry elektrárny s reaktorem MIR 1200 

 

3.2. Speciální bezpečnostní systémy projektu MIR 1200 

Jaderná elektrárna vybavená reaktorem MIR 1200 má aktivní i pasivní bezpečnostní 

systémy. Ovšem kromě těchto systémů je vybavena dalšími systémy, které dále zvyšují 

bezpečnost celé elektrárny. 

 

3.2.1.  Systém likvidace vodíku v hermetické obálce 

Kontejment reaktoru MIR 1200 má systémy pro kontrolu vodíku a jeho likvidaci v případě 

havárie. Samotný vodík můţe v kontejmentu vznikat hlavně radiolýzou vody a korozí. 

Přípustnou hladinu vodíku udrţuje rekombinační zařízení, které pracuje na principu zpětné 

reakce, kdy dochází ke sloučení vodíku s kyslíkem a vzniku vody.  

V kontejmentu reaktoru MIR 1200 se pouţívají katalytické rekombinátory, které oproti 

tepelný rekombinátorům pracují při teplotách okolo 0 °C. Nejčastějším katalyzátorem 

katalytických rekombinátorů je platina a paladium.  

Tyto rekombinátory mají velký rozsah pracovní teploty a vlhkosti. Jsou schopny likvidaci 

vodíku jiţ při 1 % koncentrace. Hlavní nebezpečí u těchto rekombinátorů spočívá 

v uvolňování tepla při reakci, které by mohlo zapálit přítomný vodík.  
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3.2.2.  Systém záchytu roztavené aktivní zóny 

Úkolem systému je zachycovat roztavenou aktivní zónu reaktoru v případě havárie. Chladí 

roztavenou aktivní zónu a sniţuje tvorbu plynu vznikajících v tavenině. Všechny tyto 

funkce napomáhají sniţovat tepelné a tlakové namáhání vnitřního kontejmentu. 

Ve své podstatě je samotný lapač vybetonovaná dutina, ve které je umístěn tepelný 

výměník, jehoţ úkolem je zajistit ochlazování roztavené aktivní zóny. Výměník je spojen 

potrubím se zásobními šachtami s vodou.  

Nad výměníkem tepla je vybetonována vyztuţená, odolná deska, která má za úkol chránit 

výměník v případě  pohybu reaktorové nádoby. Havárie spojená s tavením aktivní zóny by 

mohla tento pohyb reaktorové nádoby způsobit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.1 Rozmístění rekombinátorů vodíku v kontejmentu [L8] 
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Obr.3.2 Lapač roztavené aktivní zóny [L8] 

 

1. Reaktor 

2. Lapač roztavené aktivní zóny 

3. Bazén výměny paliva 

4. Kontrolní šachty reaktoru 

5. Zásobní šachty s vodou 

6. Potrubí dodávající vodu k roztavené aktivní zóně 

7. Potrubí mezi zásobními šachtami s vodou a tepelnými výměníky s lapači 

aktivní zóny 

 

3.2.3.  Systém pasivního chlazení kontejmentu 

Systém má za úkol odvádět teplo z kontejmentu za normálního provozu i v případě 

havárie. Při výpadku sprchového systému nebo elektrického napájení systém pasivního 

chlazení zůstává stále funkční. 

V systému je vyuţíváno přirozené konvekce tepla. Teplý vzduch vznikající v kontejmentu 

ohřívá vodu. Tato voda proudí přes tepelný výměník, který je umístěn v kontejmentu. 

V důsledku přirozené cirkulace je voda ohřátá v kontejmentu vytlačována vodou studenou 

do tepelného výměníku umístěného v akumulační nádrţi, která se nachází mimo 

kontejment. Zde horká voda předá teplo vodě v akumulační nádrţi.  Teplo se z akumulační 

nádrţe odvádí přes hydrostatický uzávěr.  
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Obr.3.3 Schéma systému pasivního chlazení kontejmentu  

 

1. Nádrţ pasivního odvodu 

tepla z kontejmentu 

2. Systém pasivního odvodu 

tepla z kontejmentu 

3. Hydrostatický uzávěr 

4. Ventil kontroly hladiny 

v nádrţi 

5. Havarijní ventil 

doplňování nádrţe 

6. Čerpadlo doplňování 

nádrţe 

3.2.4.  Systém pasivního chlazení parogenerátoru 

Pracuje na podobném principu jako systém pasivního chlazení kontejmentu.  Systém se 

aktivuje v případě selhání čerpadel doplňování napájecí vody do parogenerátorů nebo i při 

prasknutí potrubí primárního okruhu. Systém v případě těchto havárií naplní parogenátor 

vodou z akumulační nádrţe umístěné mimo kontejment. V parogenerátoru vzniká 

parovodní směs, která je potrubím odváděná do výměníků tepla umístěných v akumulační 

nádrţi. Voda se zde ochladí a proudí zpět do parogenerátoru. Chlazení parogenerátoru po 

jeho zaplnění zajišťuje voda ochlazená ve výměnících tepla. 

Hlavním úkolem tohoto systému je zabránit roztavení aktivní zóny. Systém zabrání 

roztavení aktivní zóny i v případech  kompletní ztráty přívodu napájecí vody do 

parogenerátoru a ztráty chladiva v primárním okruhu. Dalším úkolem systému pasivního 

chlazení parogenerátoru je sniţovat následky havárie spojené s únikem vody primárního 

okruhu do vody okruhu sekundárního.  
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Obr.3.4 Schéma systému pasivního 

chlazení parogenerátoru [L8] 

 

 

 

 

1. Akumulační nádrţe s vodou 

2. Parní potrubí 

3. Potrubí vedoucí do 

parogenerátoru 

4. Ventil vedoucí do 

parogenerátoru 

5. Tepelné výměníky 

v kontejmentu 

6. Parogenerátor 

7. Uzavírací armatury 

 

 

4. Systém kompenzace objemu  

Autonomní systém reaktoru, který je připojen k primárnímu okruhu. Má za úkol 

vyrovnávat tlakové a objemové změny v primárním okruhu. Tyto změny vznikají 

v důsledku tepelné dilatace chladící vody.  

 

4.1. Kompenzátor objemu  

Část systému kompenzace chladiva reaktoru. Reguluje tlak a objem chladící vody 

primárního okruhu. Pracuje na principu vyrovnávací nádrţe. Doplňuje nebo odebírá 

chladivo primárního okruhu při změnách, které jsou způsobené tepelnými změnami. 

Kompenzátor objemu se pouţívá pouze u tlakovodních reaktorů.  

 

4.1.1.  Kompenzátory objemu s plynovým polštářem 

Za plynový polštář povaţujeme objem plynu nad hladinou vody. Stlačitelnost toho plynu 

umoţňuje vyrovnávat objemový nárůst. Nejčastěji pouţívaným plynem je dusík, ale 

pouţívá se i argon. Dusík pro kompenzátor objemu musí být bez kyslíku a co nejčistější, 

protoţe kyslík by způsoboval korozi.  
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Dusík má ovšem nevýhodu. Můţe začít prosakovat do vody primárního okruhu a začne 

vznikat kyselina dusičná, která způsobuje korozi. Tento problém se řešil přidáváním 

čpavku při úpravě vody primárního okruhu.  

 
Obr.4.1 Schéma zapojení kompenzátoru objemu s plynovým polštářem [L1] 

 

1. Kompenzátor objemu 

2. Zásobní nádrţ dusíku 

3. Nádrţ na plyny odvedené z kompenzátoru objemu 

4. Regulační ventil pro připouštění dusíku do kompenzátoru objemu 

5. Pojistné ventily 

6. Přepouštěcí ventily 

7. Odvod přes filtry do komína 

8. Reaktor 

9. Parní generátor 

10. Hlavní cirkulační čerpadlo 

11. Hlavní uzavírací armatury 
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4.1.2.  Kompenzátory objemu s parním polštářem 

Zde se jako se polštář pouţívá pára. Odpadají zde problémy, které nastávají při pouţívaní 

dusíku. K udrţování tlaku v technologických mezích se dosahuje sprchovým systémem, 

který tlak sniţuje a oproti elektroohřívače, které zase tlak zvyšují. 

 
Obr.4.2 Schéma zapojení kompenzátoru objemu s parním polštářem [L1] 

 

1. Kompenzátor objemu 

2. Barbotáţní nádrţ 

3. Ventily, které přepouštějí páru z kompenzátoru objemu do barbotáţní nádrţe 

4. Pojistné ventily, které přepouštějí páru z kompenzátoru objemu do barbotáţní 

nádrţe 

5. Vstřikovací trysky 

6. Regulační ventil vstřikované vody 

7. Přívod vody do doplňovacích čerpadel  

8. Elektrické ponorné ohříváky  

9. Trysky pro přívod páry z kompenzátoru objemu do vodního prostoru 

barbotáţní nádrţe 

10. Přívod chladící vody do trubkových hadů, které ochlazují barbotáţní nádrţ 

11. Výstup chladící vody 

12. Přívod čistého kondenzátu 

13. Odvod vody do nádrţe nečistého kondenzátu 
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14. Odvod vodíku k systému spalování 

15. Přívod dusíku do barbotáţní nádrţe 

16. Pojistná havarijní membrána 

17. Reaktor 

18. Parní generátor 

19. Hlavní cirkulační čerpadlo 

20. Hlavní uzavírací šoupátko 

 

4.2. Pojistné ventily kompenzátoru objemu 

Soubor pojistných ventilů, které spojují kompenzátor objemu s barbotáţní nádrţí. Aktivují 

se při neţádoucím zvýšení tlaku v primárním okruhu a v kompenzátoru objemu jaderné 

elektrárny. K této situací můţe dojít při těchto poruchách. 

 Porucha vstřikovacího systému kompenzátoru objemu 

 Při potřebě okamţitého odlehčení turbíny 

 Porucha přepouštěcích stanic do kondenzátoru a do atmosféry 

 Výpadek elektrické energie 

 

 
Obr.4.3 Schéma zapojení pojistných ventilů kompenzátoru objemu 

 

Graf na obr. 4.4 ukazuje názorný průběh otevření a zavření systému pojistných ventilů. 

V tabulce jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých ventilů  a jejich nastavení tlaků. 



VŠB-TU OSTRAVA, Katedra energetiky  Martin Hutník 

- 29 - 

 

  

Obr.4.4 Graf průběhu otevření a zavření pojistných ventilů  

 

1. Hlavní PVKO 2YP22S01  

Otevírací tlak 18,0 MPa 

Zavírací tlak 16,9 Mpa 

Výkon 270 t·h
-1 

2. Hlavní PVKO 2YP23S01  

Otevírací tlak 18,5 Mpa 

Zavírací tlak 17,4 Mpa 

Výkon 270 t·h
-1

 

3. Odlehčovací ventil 2YP2101  

Otevírací tlak 16,7 Mpa 

Zavírací tlak 16,2 Mpa 

Výkon 180 t·h
-1

 

4. Magnetický ventil 2YP21S02  

Otevírací tlak 16,7 Mpa 

Zavírací tlak  16,2 Mpa 

5. Nastavení řídících ventilů 2YP22S02, 2YP22S03 

Otevírací tlak/ tlak vypnutí elektromagnetu 
Pruţina/ magnet 

--/ 18,0 Mpa 

Zavírací tlak/ tlak zapnutí elektromagnetu  --/ 16,9 Mpa 

Roztěsňovací tlak 17,5/ -- Mpa 

6. Nastavení řídících ventilů 2YP23S02, 2YP23S03 

Otevírací tlak/ tlak vypnutí elektromagnetu 
Pţruţina/magnet 

--/ 18,5 Mpa 

Zavírací tlak/ tlak zapnutí elektromagnetu --/ 17,4 Mpa 

Roztěsňovací tlak  18,0/ -- Mpa 

Tab.č. 4.1 Parametry pojistných ventilů kompenzátoru objemu 
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5. Barbotážní nádrž 

Úkolem barbotáţní nádrţe je zajistit zkondenzování přepouštěné páry, která vznikla 

v důsledku zvýšeného tlaku v kompenzátoru objemu, se kterým je barbotér spojen pomocí 

soustavy pojišťovacích a přepouštěcích ventilů. K samotnému odvodu tepla slouţí chladící 

okruh a parní kolektor umístěný nádrţi pod vodní hladinou. Z kompenzátoru objemu se do 

barbotáţní nádrţe nepřivádí jenom pára,ale i jiné plyny, které nekondenzují. Jedná se 

hlavně o vodík. Jeho koncentrace se musí sniţovat přívodem dusíku, jinak by mohl vznikat 

výbušný plyn. Z nádrţe je dále potřeba odvézt paroplynná směs. Z důvodu měření tlaku a 

kontroly výšky hladiny je nádrţ opatřena mnoţstvím nátrubků. Pro případ překročení 

kritického tlaku má nádrţ ocelovou membránu, která zabrání jejímu prasknutí.    

K zvýšení tlaku v kompenzátoru objemu můţe dojít například, kdyţ dojde k poruše 

systému vstřiku chladicí kapaliny do kompenzátoru, jakmile je potřeba okamţité odlehčení 

turbíny a také při výpadku elektrické energie. 

 

5.1. Funkce barbotážní nádrže 

Barbotér je tlaková nádoba.  Zajišťuje při normálním provozu kondenzaci páry, která 

přichází z kompenzátoru objemu z několika důvodů: 

1. Následkem netěsnosti pojišťovacích ventilů dojde k úniku v primárním okruhu při 

nominálním tlaku 

2. V případě, ţe dojde k obtoku pojišťovacích ventilů při neţádoucím zvýšení tlaku  

3. Kdyţ nastane neţádoucí zvýšení tlaku a v důsledku toho dojde k úniku přes 

pojišťovací ventily 

Dále má ještě za úkol dočasně shromaţďovat dusík z kompenzátoru objemu, při najíţdění 

bloku, nebo jeho odstavení. 

Barbotáţní nádrţ se skládá z: 

 Chladícího okruhu- udrţuje teplotu vodní náplně v potřebném rozsahu 

 Přívod čistého kondenzátu- zaplňuje barbotér a udrţuje v něm nominální výšku 

hladiny při provozu 

 Přívodu dusíku- dodává dusík do nádrţe potřebný k rozředění plynů 

shromáţděných nad hladinou 

 Odvodu proplyní směsí shromáţděné nad hladinou 

 Odvodu vody z nádrţe 

 Pojišťovací membrány 
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5.2. Procesy v barbotážní nádrži  

PROSTOR POD HLADINOU 

Tento prostor je vyplněn kondenzátem a kondenzující parou z kompenzátoru objemu. 

Kondenzát je v podchlazeném stavu, ale můţe dosáhnout aţ stavu sytého kondenzátu. 

Jedná se o systém pára- kapalina. Při zde probíhající směšovací kondenzaci dochází 

k uvolňování inertních plynů a vzduchu. Parovodní směs se ochlazuje pomocí vloţeného 

chladícího okruhu. Vysoká turbulence při směšovací kondenzaci má za následek velmi 

intenzivní výměnu tepla mezi přiváděnou kapalinou a chladivem. Plyny přítomné v nádrţi 

celý proces dělají ještě sloţitější, protoţe ovlivňují intenzitu přenosu tepla. 

PROSTOR NAD HLADINOU 

Je vyplněn: 

 Vícesloţkovou paroplynnou směsí dusíku 

 Vodní parou 

 Malým mnoţstvím vzduchu 

 Inertními plyny uvolněnými z páry při kondenzaci 

 Malým mnoţstvím kyslíku  

 Vodíkem vzniklým radiolýzou vody 

 Malým mnoţstvím kondenzátu 

  

5.2.1.  Fyzikální jevy pod hladinou barboteru  

Proces probíhající pod hladinou je dynamický. Předpokládá se, ţe médium bude 

v horizontálním řezu barboteru homogenní a samotný proces barbotáţe probíhá 

mechanismem tvorby bublin a tento reálný problém se dá převést na jednorozměrný. 

Následně můţeme sledovat prostup parní sloţky od výstupních trysek parního kolektoru 

k hladině barbotáţní nádrţe. Samotný proces probíhající v nádrţi se rozdělí na fyzikální 

jevy, které probíhají v jedné ze tří vrstev. 

 
Obr.5.1 Rozdělení barbotáţní nádrţe na jednotlivé vrstvy 
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VRSTVA A 

1. Pára při výstupu z trysek částečně zkondenzuje a předává teplo podchlazené 

kapalině v barbotéru, která se ohřeje na teplotu sytosti při daném tlaku. 

2.   Mezi spodními řadami trubek chladícího okruhu a rozvodem páry probíhá 

klasická barbotáţ. 

 

VRSTVA B 

1. Pára přicházející z vrstvy A částečně nebo úplně kondenzuje v důsledku dohřátí 

kapaliny ve vrstvě B na teplotu sytosti při daném tlaku. 

2. Na ploše výměníku vloţeného chladícího okruhu probíhá kondenzace. 

Nezkondenzovaná pára dále pokračuje do vrstvy C. 

3. Vloţený chladící okruh ochlazuje kondenzát.   

 

VRSTVA C 

Pára přicházející z vrstvy B kondenzuje a v důsledku toho dojde k dohřátí kapaliny ve 

vrstvě C. Zbytek ještě nezkondenzované páry odchází do prostotu nad hladinou.  

 

 

5.2.2.  Fyzikální jevy nad hladinou barboteru  

Do tohoto prostoru je přiváděn dusík, který má za úkol udrţovat tlak v nádrţi a ředit plyny 

uvolněné při kondenzaci. Z kompenzátoru objemu přichází většinou mírně radioaktivní 

pára, která obsahuje inertní plyny a malé mnoţství vzduchu. Obsah těchto plynů je závislý 

na procesech probíhajících v primárním okruhu a také v kompenzátoru objemu. 

Při procesu kondenzace v barbotéru se uvolňují zmíněné plyny. Další jev, který probíhá je 

radiolýza vody, při které vzniká plynný vodík a kyslík. Kdyţ se všechny tyto plyny a 

nezkondenzovaná pára dostanou do prostoru nad hladinou, tak začnou ovlivňovat tlak 

v barbotáţní nádrţi a ještě sebou strhávají kapičky vody. Dá se teda říct, ţe prostor nad 

hladinou barboteru obsahuje paroplynnou směs. 

 

5.3. Havárie spojená s prasknutím membrány barbotážní nádrže 

Na jaderné elektrárně Three mile island, která leţí  poblíţ města Harrisburg v Pennsylvánii 

ve spojených státech amerických, došlo 28.3.1979 k jaderné havárii. Při havárii došlo 

k částečnému roztavení jaderného reaktoru druhého bloku elektrárny. Radiací byla 

zamořena celá provozní budova a také došlo k velkému úniku radioaktivity do ţivotního 

prostředí.   
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Obr.5.2 Pohled na elektrárnu Three mile island [L9] 

 

5.3.1.  Průběh havárie 

Brzy ráno 28.března přestalo fungovat čerpadlo sekundárního okruhu a v důsledku toho 

byla automaticky odstavena turbína. Reaktor ovšem i nadále zůstával v činnosti, i kdyţ ne 

na plný výkon. To mělo za následek nárůst tlaku a teploty v primárním okruhu. V tento 

okamţik začal pracovat regulační ventil, který ovšem nestačil nárůst tlaku a teploty 

zastavit. Následně došlo k odstavení reaktoru.  

Tlak začal klesat. Pojišťovací ventil se ovšem nezavřel. Obsluha tuhle skutečnost nevěděla, 

protoţe kontrolky na řídícím pultu na to neukazovaly. V důsledku toho tlak v okruhu 

nadále klesal. Díky tomu se spustil vysokotlaký systém havarijního chlazení, který 

kompenzoval únik vody z primárního okruhu.  

Voda ovšem začala v aktivní zóně vařit a hladina stoupla. Operátoři vzrůst hladiny 

přisuzovali havarijnímu chlazení, a proto jej odstavili. Hladina nadále stoupala. Chladící 

voda začala z primárního okruhu unikat. V důsledku toho praskla membrána v barbotáţní 

nádrţi a voda začala unikat do prostoru kontejmentu. Odvod tepla z reaktoru se podařilo 
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obnovit aţ 8 minut od havárie. Voda unikat nepřestala. Var v aktivní zóně reaktoru 

zapříčinil, ţe vrchní část reaktoru zůstala v páře a díky tomu cirkulace vody jiţ nebyla 

moţná. Reaktor se začal tavit.  

Po dvou hodinách se operátorům podařilo uzavřít blokovací ventil a zastavit tak únik vody 

z primárního okruhu. Voda ovšem neproudila, takţe chlazení se nezlepšilo. Za další hodinu 

se povedlo uvést do chodu vysokotlaký systém havarijního chlazení. Tím se povedlo sníţit 

teplotu v aktivní zóně.  

Po pěti hodinách od havárie dorazili specialisté ze státního dozoru a převzali řízení 

reaktoru. Uvedli do trvalého provozu vysokotlaký systém havarijního chlazení a začali 

pomalu odplyňovat primární okruh. Po dvanácti hodinách se povedlo zprovoznit cirkulační 

čerpadla primárního okruhu a dostat reaktor pod kontrolu. 

 Havárie Three mile island byla odhodnocena pátým stupněm na mezinárodní stupnici 

jaderných událostí. 

 

6. Výpočet barbotážní nádrže s parametry projektu MIR 1200 

Teplota páry v kompenzátoru objemu:    tPK=320°C 

Mnoţství páry:       mp=350 kg·s
-1 

 

6.1. Tepelný výpočet barbotážní nádrže 

Mnoţství vody v barboteru:      mv1=34500 kg 

Doba odfuku:       τ=9 s 

Tlak v barbotéru:       pb=700 kPa 

Střední teplota:       tstř=40 °C 

 

Teplo v barboteru před odfukem          (rov. 1) 

 

 

 

 

Kde iv1 je entalpie vody v barboteru při střední teplotě [ kJ·kg
-1

] 

 

Teplo přivedené parou do barboteru        (rov. 2) 

 

 

 

 

Kde ip je entalpie vstupující páry  [kJ·kg
-1

] 
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Celkové teplo v barboteru po odfuku        (rov. 3) 

  

 

 

 

Mnoţství vody v barboteru po odfuku        (rov. 4) 

 

 

 

 

Teplo vody po odfuku a zchlazení          (rov. 5) 

 

 

 

 

Teplo nutné odvést z barboteru         (rov. 6) 

 

 

 

 

Teplota vody po odfuku          (rov. 7) 

 

 

 

 

Kde cp je měrná tepelná kapacita vody v barboteru při střední teplotě  [kJ·kg
-1

·K
-1

] 

 

6.2. Návrh výměníku vycházející nuceného proudění v nádrži  

Mnoţství chladící vody:     mchv=18400 kg·hod
-1 

=5,11 kg·s
-1

 

Teplota vstupní chladící vody:    tchv1=25 °C=298,15 K  

Doba ochlazení:       τch=4 h 
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Měrný výkon barbotéru           (rov. 8) 

 

 

 

 

Kde cpchv je měrná tepelná kapacita chladící vody  [kJ·kg
-1

·K
-1

] 

 

Střední teplota ochlazované vody         (rov. 9) 

 

 

 

 

Střední teplota chladící vody          (rov. 10) 

 

 

 

 

6.2.1.  Součinitel přestupu tepla na straně chladící vody 

Odhadovaná teplota stěny trubky:    ts=60 °C 

Rychlost vody v trubce:      w=0,8 m·s
-1

 

Vnitřní průměr trubky:      d1=0,032 m 

 

Reynoldsovo kritérium           (rov. 11) 

 

 

 

 

Kde ν je kinematická viskozita chladící vody  [kg·m
-1

·s
-1

] 
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Nusseltovo kritérium           (rov. 12) 

 

 

 

 

Kde Pr je prandtlovo kritérium vody [1] a Prs je prandtlovo kritérium pro stěnu [1]  

 

Součinitel přestupu tepla na straně chladící vody      (rov. 13) 

 

 

 

 

Kde λ je součinitel tepelné vodivosti chladící vody [W·m
-1

·K
-1

] 

 

6.2.2.  Výpočet rozměrů výměníku  

Vnější průměr trubky:      d2=0,038 m 

Rychlost obtékající kapaliny:     w=3-5 m·s
-1

 

Tloušťka stěny trubky:      a=0,003 m 

Zvolená teplota stěny:      ts=60 °C 

 

PŘI UVAŢOVÁNÍ PROUDĚNÍ KOLMO K JEDNÉ TRUBCE 

Reynoldsovo kritérium           (rov. 14) 

 

 

 

 

Kde ν je kinematická viskozita chladící vody [kg·m
-1

·s
-1

] 
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Nusseltovo kritérium           (rov. 15) 

 

 

 

 

Kde Pr je prandtlovo kritérium vody [1] a Prs je prandtlovo kritérium pro stěnu [1]  

 

Součinitel přestupu tepla na straně chlazené vody      (rov. 16) 

 

 

 

 

Kde λ je součinitel tepelné vodivosti chlazené vody [W·m
-1

·K
-1

] 

 

Součinitel prostupu tepla          (rov. 17) 

 

 

 

 

Kde α2 (rov. 13) je součinitel přestupu na straně chladící vody [W·m
-2

·K
-1

], λo je součinitel 

tepelné vodivosti oceli [W·m
-1

·K
-1

],  

 

Velikost plochy výměníku          (rov. 18) 

 

 

 

 

Kde k·S (rov. 8) je měrný výkon barbotéru [W·K
-1

] 

 Z důvodu usazenin bude plocha výměníku navýšena o jednu třetinu 
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Počet hadů chladícího registru         (rov. 19) 

 

 

 

 

Kde ρchv je hustota chladící vody [kg·m
-3

], w je rychlost vody v trubce [m·s
-1

], mchv je 

mnoţství chladící vody [kg] 

 Chladící registr bude mít h=8 hadů 

 

Délka jednoho hadu chladícího registru        (rov. 20) 

 

 

 

 

PŘI UVAŢOVANÍ PROUDĚNÍ NA SVAZEK TRUBEK  

 

Nusseltovo kritérium           (rov. 21) 

 

 

 

 

Kde CZ je opravný součinitel pro 8 řad trubek [1], Pr je prandtlovo kritérium pro vodu [1], 

Re (rov. 14)  je reynoldsovo kritérium    

 

Součinitel přestupu tepla na straně chlazené vody      (rov. 22) 

 

 

 

 

Kde λ je součinitel tepelné vodivosti chlazené vody [W·m
-1

·K
-1

] 
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Součinitel prostupu tepla          (rov. 23) 

 

 

 

 

Kde α2 (rov. 13) je součinitel přestupu na straně chladící vody [W·m
-2

·K
-1

], λo je součinitel 

tepelné vodivosti oceli [W·m
-1

·K
-1

], a je tloušťka stěny trubky [m] 

 

Velikost plochy výměníku          (rov. 24) 

 

 

 

 

Kde k·S (rov. 8) je měrný výkon barbotéru [W·K
-1

] 

 Z důvodu usazenin bude plocha výměníku navýšena o jednu třetinu 

 S=15 m
2
 

 

Počet hadů chladícího registru         (rov. 25) 

 

 

 

 

Kde ρchv je hustota chladící vody [kg·m
-3

], mchv je mnoţství chladící vody [kg], w je 

rychlost vody v trubce [m·s
-1

] 

 Chladící registr bude mít h=8 hadů 

 

Délka jednoho hadu chladícího registru        (rov. 26) 
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6.2.3.  Tepelný výkon barbotážní nádrže 

Teplota ochlazované vody          (rov. 27) 

 

 

 

 

Kde tchv1 je teplota vstupní chladící vody [°C], tstř je teplota vstupní chladící vody [°C], 

cpchv je měrná tepelná kapacita chladící vody [kJ·kg
-1

·K
-1

], mchv je mnoţství chladící vody 

[kg·s
-1

], τ je doba ochlazení [h], mv2 (rov. 4) je mnoţství vody v barboteru po odfuku [kg] 

 

Teplota chladící vody na výstupu         (rov. 28) 

 

 

 

 

Kde k·S (rov. 8) je měrný výkon barbotéru [W·K
-1

], mchv je mnoţství chladící vody [kg·s
-

1
], cpchv je měrná tepelná kapacita chladící vody [kJ·kg

-1
·K

-1
] 

 

Tepelný výkon barbotáţní nádrţe         (rov. 29) 

 

 

 

 

Kde mchv je mnoţství chladící vody [kg·s
-1

], cpchv je měrná tepelná kapacita chladící vody 

[kJ·kg
-1

·K
-1

], tchv1 je teplota vstupní chladící vody [°C] 

 

Čas po odfuku 0 hod 1 hod 2 hod  3 hod 4 hod 

Teplota ochlazované vody  

[°C] 
90,762 70,447 56,407 46,705 40 

Teplota chladící vody na výstupu 

[°C] 
74,731 59,368 48,751 41,414 36,343 

   Tab.č. 6.1 Teploty vody v nádrţi při ochlazování 
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6.2.4.  Kontrola zvolené teploty stěny 

Střední teplota ochlazované vody při průběţném ochlazování    (rov. 30) 

 

 

 

 

Střední teplota chladící vody při průběţném ochlazování     (rov. 31) 

 

 

 

 

PŘI UVAŢOVÁNÍ PROUDĚNÍ KOLMO K JEDNÉ TRUBCE 

Odvedené teplo            (rov. 32) 

 

 

 

 

Kde k (rov. 17) je součinitel prostupu tepla [W·m
-2

·K
-1

] 

 

Teplota stěny trubky na straně chlazené vody       (rov. 33) 

 

 

 

 

Kde α1 (rov. 16) je součinitel přestupu tepla na straně chlazené vody [W·m
-2

·K
-1

] 

 

Teplota stěny trubky na straně chladící vody       (rov. 34) 

 

 

 

 

Kde α2 (rov. 13) je součinitel přestupu tepla na straně chladící vody [W·m
-2

·K
-1

] 

 Z vypočtených hodnot vyplývá ţe zvolená teplota stěny 60 °C vyhovuje 
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PŘI UVAŢOVÁNÍ PROUDĚNÍ NA SVAZEK TRUBEK 

Odvedené teplo            (rov. 35) 

 

 

 

 

Teplota stěny trubky na straně chlazené vody       (rov. 36) 

 

 

 

 

Kde α1 (rov. 22) je součinitel přestupu tepla na straně chlazené vody [W·m
-2

·K
-1

] 

 

Teplota stěny trubky na straně chladící vody       (rov. 37) 

 

 

 

 

Kde α2 (rov. 13) je součinitel přestupu tepla na straně chladící vody [W·m
-2

·K
-1

] 

 Z vypočtených hodnot vyplývá, ţe zvolená teplota stěny 60 °C vyhovuje 

 

6.3. Návrh výměníku vycházející z volného proudění 

 

6.3.1.  Výpočet rozměrů výměníku 

Odhadovaná teplota stěny:     ts=54 °C 

 

Grashofovo kritérium           (rov. 38) 

 

 

 

 

Kde g je gravitační zrychlení [m·s
-2

], γ je součinitel tepelné roztaţnosti [K
-1

], ν je 

kinematická viskozita chlazené vody [kg·m
-1

·s
-1

] 
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Rayleighovo kritérium            (rov. 39) 

 

 

 

 

Kde Pr je prandtlovo kritérium pro vodu [1] 

 

Nusseltovo kritérium            (rov. 40) 

 

 

 

 

Kde Pr je prandtlovo kritérium pro vodu [1], Prs je prandtlovo kritérium pro stěnu [1] 

 

Součinitel přestupu tepla na straně chlazené vody      (rov. 41) 

 

 

 

 

Kde λ je součinitel tepelné vodivosti chlazené vody [W·m
-1

·K
-1

] 

 

Součinitel prostupu tepla          (rov. 42) 

 

 

 

 

Kde α2 (rov. 13) součinitel přestupu tepla na straně chladící vody [W·m
-2

·K
-1

], λo je 

součinitel tepelné vodivosti oceli [W·m
-1

·K
-1

] 
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Velikost plochy výměníku          (rov.43 ) 

 

 

 

 

Kde k·S (rov. 8) je měrný výkon barbotéru [W·K
-1

] 

 

 Z důvodu usazenin bude plocha výměníku navýšena o jednu třetinu 

 S=85 m
2
 

 

Počet hadů chladícího registru         (rov. 44) 

 

 

 

 

Kde ρchv je hustota chladící vody [kg·m
-3

], w je rychlost vody v trubce [m·s
-1

] mchv je 

mnoţství chladící vody [kg] 

 Chladící registr bude mít h=8 hadů 

 

Délka jednoho hadu chladícího registru        (rov. 45) 

 

 

 

 

6.3.2.  Kontrola zvolené teploty stěny 

Odvedené teplo            (rov. 46) 

 

 

 

 

Kde k je součinitel prostupu tepla [W·m
-2

·K
-1

], tov,střv (eq. 30) je střední teplota ochlazované 

vody [°C], tCH,střv (rov. 31) je střední teplota chladící vody [°C] 

 



VŠB-TU OSTRAVA, Katedra energetiky  Martin Hutník 

- 46 - 

 

Teplota stěny trubky na straně chlazené vody       (rov. 47) 

 

 

 

 

Kde tov,střv (rov. 30) je střední teplota ochlazované vody [°C], α1 (eq. 41) je součinitel 

přestupu tepla na straně chlazené vody [W·m
-2

·K
-1

] 

 

Teplota stěny trubky na straně chladící vody       (rov. 48) 

 

 

 

 

Kde tCH,střv (rov. 31) je střední teplota chladící vody [°C], α2 (rov. 13) je součinitel přestupu 

tepla na straně chladící vody [W·m
-2

·K
-1

] 

 

 Z vypočtených hodnot vyplývá ţe zvolená teplota stěny 54 °C vyhovuje 

 

 

6.4. Návrh hlavních rozměrů barbotážní nádrže 

Objem nádrţe            (rov. 49) 

 Voda v nádrţí zabírá 2/3 objemu 

 

 

 

 

Kde mv1 je mnoţství vody v barboteru [kg], ρv je hustota vody [kg·m
-3

] 
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Plocha řezu válcové nádoby barbotáţní nádrţe       (rov. 50) 

 Volím průměr válcové nádoby barboteru  

 

 

 

 

Délka válcové nádoby           (rov. 51) 

 

 

 

 

 Válcová část nádrţe bude mít délku 7 m 
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7. Závěr  

Cílem této práce byl návrh barbotáţní nádrţe primárního okruhu jaderné elektrárny. Při 

tepelném výpočtu jsem uvaţoval dvě moţnosti proudění v nádrţi. Proudění volné a 

proudění vynucené. Při vynuceném proudění jsem opět pouţil dvě metody výpočtu. 

Proudění kolmo k jedné trubce a proudění kolmo na svazek trubek. Výsledky obou metod 

se liší jenom nepatrně a po připočtení ztrát  jsou stejné. Zatímco při volném proudění vyšly 

výsledky diametrálně odlišné.  

Volné proudění v nádrţi je spíše teoretické a při barbotáţi je mnohem reálnější 

proudění vynucené.  
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