
TOMÁŠ 

KUBÁLE 

ČESKÉ VYSOKÉ 

UČENÍ TECHNICKÉ 

V PRAZE 
 

FAKULTA 

STROJNÍ 

 

 

DIPLOMOVÁ 

PRÁCE 

 

2021 
 



 
 

  



 
 

Prohlášení 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně, že jsem řádně citoval všechny 

použité prameny a literaturu, a že práce nebyla využita v rámci jiného 

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 

V Praze dne 4. června 2021 

 

 

 

 

Bc. Tomáš Kubále 

  



 
 

Autor: Bc. Tomáš Kubále 

Název DP: Dlouhodobý odvod tepla v rozšířených podmínkách na 

reaktorech typu VVER-440/V-213 

Anglický název: Long-term heat removal in design extended conditions for 

VVER-440/V-213 reactors 

Akademický rok: 2020/2021 

Ústav / Obor: Ústav energetiky / Jaderná energetická zařízení 

Vedoucí DP: doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D., ústav energetiky FS 

Konzultant:  Ing. Jan Štěpánek, Ph.D., ústav energetiky FS 

Bibliografické údaje: Počet stran: 56 

 Počet obrázků: 25 

 Počet tabulek: 8 

 Počet příloh: 0 

Abstrakt:  V této diplomové práci jsou popsány pojmy, týkající se 

jaderné bezpečnosti. Jsou zde představeny systémy 

havarijního chlazení aktivní zóny reaktorů VVER 440/V-213 

a systém dlouhodobého odvodu tepla určený pro zmírnění 

následků těžkých havárii s tavením paliva. Dále je zde 

popsán výpočetní model, jehož výstupem je průběh teplot 

média v hermetické zóně při odvodu tepla systémem 

dlouhodobého odvodu tepla pro zvolené teploty chladicí 

vody. Na závěr je provedeno zhodnocení výsledků 

získaných z výpočetního modelu.  
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Abstract: This diploma thesis describes the concepts related to 

nuclear safety. Emergence core cooling systems of the 

VVER 440/V-213 reactors are presented together with the 

long-term heat removal system designed for mitigation of 

severe accidents. The thesis further focuses on the 

description of computational model and its output, which is 

the course of medium temperatures in the hermetic zone 

during heat removal by a long-term heat removal system for 

selected cooling water temperatures. The thesis is 

concluded by the evaluation of the results obtained from the 

computational model. 
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1. Úvod 

Historie reaktorů VVER 440 sahá do rané fáze vývoje sovětské koncepce 

tlakovodních reaktorů. Pokud do výčtu typů reaktorů nebudeme uvažovat reaktory 

určené k pohonu jaderných ponorek, byl prvním reaktorem VVER typ V-210 

s elektrickým výkonem 210 MW, který byl spuštěn v roce 1964 [1]. Jednalo se o 

reaktor prvního bloku Novovoroněžské jaderné elektrárny, který měl ověřit principy 

této koncepce ve větším měřítku. Následně byl na stejné lokalitě postavený blok s 

reaktorem typu V-365 s výkonem 365 MWe. Šlo o prototyp, který měl sloužit 

k odladění projektu pro komerční reaktory. Ostatně u všech typů reaktorů VVER 

byly v novější verzi uplatněny výhody, a naopak eliminovány nedostatky předešlého 

typu. Prvním prototypem komerčního dvojbloku byl projekt VVER 440/V-179, 

z kterého byl po mírných úpravách byl vyvinut typ V-230. Tato verze je spojena 

s větším rozšířením reaktorů VVER převážně v zemích bývalého východního bloku. 

Za zmínku stojí, že tento typ reaktoru byl postaven i v bývalém Československu na 

lokalitě Jaslovské Bohunice (1. a 2. blok). Bezpečnostní systémy toho typu reaktoru 

přibližně odpovídaly starším typům západních varných reaktorů BWR. Na rozdíl od 

PWR tyto reaktory neměly kontejnment ani barbotážní věž. Jako maximální 

projektová havárie byla uvažována netěsnost primárního okruhu do průměru 

32 mm. [1], [2] 

Zvyšování bezpečnostních požadavků vedlo k vývoji typu reaktorů 

s označením VVER 440/V213, který dle rozšířeného dělení patří ke druhé generaci 

reaktorů. Tento typ reaktoru byl v bývalém Československu postaven na lokalitě 

Dukovany (bloky 1 až 4) a na lokalitě Mochovce (1. a 2. blok). Do tohoto projektu 

byla převzata pozitiva verze V230, jako je relativně malý objem AZ bez xenonových 

oscilací, záporný koeficient reaktivity, velký objem primárního chladiva nebo nízká 

pracovní teplota chladiva. Oproti předchozím typům byly do verze V-213 

implementována výrazná vylepšení a to: použití hlavní cirkulační čerpadla 

ucpávkového typu se setrvačníky, větší hermetická zóna s lepší těsností a 

barbotážním systémem, vícenásobné zálohování bezpečnostních systémů nebo 

zavedení nouzové dozorny, která umožňuje odstavení a vychlazení bloku 

v případech, kdy je bloková dozorna neobyvatelná. Jako maximální projektová 

nehoda je uvažováno gilotinové prasknutí primárního potrubí o průměru 500 mm. 

Na tuto havárii byly projektovány i vícenásobně zálohované bezpečnostní 

systémy. [1], [2] 

Nedostatkem je, že původní koncepce havarijních systémů reaktorů 

VVER 440/V-213 obsahuje řešení pro zvládání projektových havárií, ale ne 

rozšířených podmínek. V době, kdy byly projektovány se totiž do projektu 

neuvažovaly havárie s velmi nízkou frekvencí výskytu bez tavení paliva ani těžké 

havárie s tavením AZ. Vlivem událostí na Three Mile Island, Černobylu a Fukušimě 

jsou nově zaváděné opatření, která umožní zmírnění těchto stavů v případě jejich 

výskytu a uvedení bloku do bezpečného stavu. Opatření jsou navrhovaná tak, aby 

byly v co největší možné míře nezávislé na původních systémech nižší úrovně DiD. 
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Je snaha, aby tyto prostředky byly i maximálně nezávislé na zdrojích elektrické 

energie nižší úrovně DiD a pro svou činnost využívaly pasivních fyzikálních principů. 

Výše zmíněná havárie ve Fukušimě vedla k požadavku na přezkoumání 

bezpečnosti JE v Evropské unii takzvanými stress–testy. Jedná se o cílené 

přehodnocení bezpečnostních rezerv JE ve světle událostí, které se staly na JE 

Fukušima, tedy extrémní přírodní události vážně ohrožující bezpečnostní funkce a 

vedoucí k těžké havárii. Při těchto extrémních situacích je předpokládána postupná 

ztráta jednotlivých úrovní DiD, bez ohledu na pravděpodobnost této ztráty. Tyto 

stress–testy umožňují získat informace o odezvě JE, účinnosti preventivních 

opatření, identifikovat slabá místa a možné mezní podmínky pro každou z 

uvažovaných extrémních situací. Podmínky, do kterých se JE dostane, představují 

nejnepříznivější stavy, do kterých se elektrárna může dostat. Zvažovány jsou 

všechny stavy včetně odstávky na výměnu paliva. Je předpokládáno, že jsou 

současně zasaženy všechny reaktory a sklady vyhořelého paliva v dané lokalitě. Do 

úvahy je vzato také možné zhoršení podmínek v okolí lokality. Všechny hlavní 

závěry a doporučení stress–testů vyústily v národní akční plány implementace 

opatření ke zvyšování bezpečnosti s uvažováním rozšířených projektových 

podmínek zahrnujících i málo pravděpodobné havarijní stavy. [3]  

 Jedním z nových opatření implementovaných do projektu VVER 440/V-213 

je systém dlouhodobého odvodu tepla z hermetické zóny. Tento systém zastává 

obdobnou funkci jako sprchový a nízkotlaký systém havarijního chlazení AZ, které 

však nemusí být v případě těžké havárie dostupné. Další systémy umožňující odvod 

tepla z hermetické zóny jsou projektované rovněž pro nižší úrovně DiD a spoléhají 

na stejný koncový stupeň odvodu tepla, tedy na systém technické vody důležité. 

Hlavním cílem této práce bude napočítat pokles teploty v hermetické zóně pro 

vybraný scénář působením systému dlouhodobého odvodu tepla v závislosti na 

teplotě chladicí vody pro odvod tepla z HZ.   
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2. Teoretická část 

V teoretické části budou definovány základní pojmy, popsány stavy jaderných 

zařízení, bezpečnostní funkce a princip ochrany do hloubky. Dále zde bude 

okomentována základní bezpečnostní kvalifikace a kvalifikace vybraných zařízení 

do bezpečnostních tříd. Na závěr bude uvedeno zvládání a zmírnění havarijních 

stavů a možný způsob zmírňování rozšířených podmínek na jaderných elektrárnách 

s reaktorem VVER-440/V-213. Pokud není uvedeno jinak, uvažuje tato kapitola 

popis pouze pro provoz reaktoru na nominálním výkonu. 

2.1. Základní pojmy 

V této podkapitole jsou definovány a okomentovány obecné pojmy týkající se 

bezpečnosti jaderných zařízení a příbuzné problematiky použité v této práci 

s ohledem na legislativní rámec daný převážně Atomovým zákonem [4] a 

navazujícími vyhláškami. 

 

2.1.1. Jaderná bezpečnost  

Dle Atomového zákona [4] je jaderná bezpečnost definována jako „stav a schopnost 

jaderného zařízení a fyzických osob obsluhujících jaderné zařízení zabránit 

nekontrolovatelnému rozvoji štěpné řetězové reakce nebo úniku radioaktivních látek 

anebo ionizujícího záření do životního prostředí a omezit následky nehod“. 

Spojení „stav zařízení a osob obsluhujících jaderné zařízení“ se vztahuje 

k tomu, zda je zařízení a obsluha v takovém stavu, aby dokázali použít své 

schopnosti. Proto je zařízení pravidelně testováno a servisováno a u obsluhy je 

jejich fyzický i psychický stav pravidelně kontrolován. Schopnost jaderného zařízení 

je daná jeho projektem a kvalitou výroby. Schopnosti osob jsou pak dané jejich 

výcvikem. Z uvedené definice je zřejmé, že lidský faktor a technické provedení 

jaderného zařízení jsou v pojetí jaderné bezpečnosti stejně důležité. [4], [5], [6] 

 

2.1.2. Radiační ochrana 

Atomový zákon [4] definuje radiační ochranu jako „systém technických a 

organizačních opatření k omezení ozáření fyzické osoby a k ochraně životního 

prostředí před účinky ionizujícího záření“. Limity a specifikaci zabezpečení 

radionuklidových zdrojů pak doplňuje vyhláška 422/2016 Sb. [7]. 

Fundamenty na ochranu proti účinkům ionizujícího záření je ochrana 

vzdáleností, časem a stíněním. Tedy čím je větší vzdálenost a kratší časový interval 

strávený u zdroje ionizujícího záření, tím je menší obdržená dávka. V závislosti na 

druhu záření lze optimalizovat tloušťku a materiál použitého stínění. I přesto, že jsou 

limity nastaveny tak, aby byly zdravotně nezávadné, je cíl, aby obdržené dávky a 

počet ozářených osob byl tak nízký, jak lze z technického a sociálního hlediska 

rozumně realizovat. To znamená, aby přínos opatření vedoucích ke snížení dávek 
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byl finančně i technicky přijatelný. Tento přístup je známý pod názvem ALARA (as 

low as reasonably achievable). [4], [7], [8] 

 

2.1.3. Zabezpečení 

Zabezpečením Atomový zákon [4] rozumí „podmínky zabezpečení jaderného 

zařízení, jaderného materiálu a zdroje ionizujícího záření“. Zabezpečení musí být 

zohledněno v projektu s požadavky stanovenými Atomovým zákonem [4] a jeho 

prováděcími vyhláškami, a to zejména vyhláškami č. 361/2016 Sb. [9] a č. 422/2016 

Sb. [10]. 

 Rozhodující částí zabezpečení je fyzická ochrana jaderného zařízení, tedy 

soubor administrativních a režimových opatření, fyzické ostrahy a technického 

systému fyzické ochrany. Jejím cílem je navrhnout a implementovat bezpečnostní 

opatření vedoucí k dosažení stanovené úrovně fyzické ochrany. [2], [11] 

 

2.1.4. Jaderné zařízení 

Jaderné zařízení je v Atomovém zákoně [4] definováno jako: 

• stavba nebo provozní celek, jehož součástí je jaderný reaktor využívající 

štěpnou řetězovou reakci nebo jinou řetězovou jadernou reakci (blok JE),  

• sklad vyhořelého jaderného paliva, 

• sklad čerstvého jaderného paliva, pokud není součástí jiného jaderného 

zařízení, 

• obohacovací závod, závod na výrobu jaderného paliva nebo závod na 

přepracování vyhořelého jaderného paliva, 

• sklad radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování 

radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo 

jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 

• úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně 

přírodní radionuklidy. 

Blokem jaderné elektrárny se pak rozumí „jaderné zařízení zahrnující ucelený 

soubor vzájemně provázaných SKK umožňující plnění principů bezpečného 

využívání jaderné energie ve všech stavech JE, spolehlivý a řízený provoz při 

transformaci uvolněné jaderné energie v AZ jaderného reaktoru na elektrickou 

energii vyvedenou do vnější elektrické sítě“. Některé SKK z výše uvedené definice 

mohou být společná pro více bloků. [4], [2] 

 

2.1.5. Limity a podmínky 

Atomový zákon [4] rozumí limity a podmínkami soubor „požadavků, při jejichž plnění 

je výkon činnosti považován za bezpečný“. Jde tedy o soubor hodnot, parametrů a 

požadavků na činnost pracovníků, při jejichž splnění je provoz jaderného zařízení 

bezpečný. 
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Těmito Limity a podmínkami jsou: 

• Bezpečnostní limity – určují mezní hodnoty parametrů, které přímo ovlivňují 

fyzické bariéry a při provozu nesmí být dosaženy a překročeny. Stanovují se 

konzervativním přístupem. 

• Nastavení ochranných systémů – stanovují hodnoty, při nichž jsou 

aktivovány bezpečnostní a ochranné systémy tak, aby nedošlo k překročení 

bezpečnostních limitů.  

• Limitní podmínky – při dodržení těchto parametrů, je provoz jaderné 

elektrárny považován za bezpečný a v souladu s projektem zařízení.  

• Kontrolní požadavky – určují četnost pravidelných kontrol nastavení a 

dodržování přípustných parametrů a zvlášť bezpečnostních limitů 

zohledňující spolehlivost systémů, požadavky právních předpisů a provozní 

zkušenosti.  

• Organizační opatření – obsahují postupy pro případ, že dochází k čerpání 

nebo porušení limitů a podmínek či když nejsou splněny požadavky na 

provozuschopnost zařízení. Dále specifikují povinnosti řídicích pracovníků a 

požadavky na odbornou způsobilost vybraných pracovníků.  

• Zdůvodnění limitů a podmínek [5], [11], [12] 

 

2.1.6. Projektová východiska 

Projektová východiska jsou v Atomovém zákoně [4] definována jako „soubor údajů 

charakterizujících funkce, které jsou zajišťovány SKK jaderného zařízení při 

vnitřních a vnějších hrozbách a událostech, a hodnoty nebo rozsahy hodnot řídících 

parametrů jaderného zařízení, které jsou užívány při projektování jaderného 

zařízení“. Projektová východiska dále specifikuje vyhláška č. 329/2017 Sb. [13]. V 

dokumentu IAEA TECDOC-1791 [14], který pak využívá i DBD-K1 [2], jsou 

projektová východiska definována jako soubor informací, který určuje podmínky, 

potřeby, požadavky a předpoklady pro projektování jaderného zařízení a jeho SKK, 

včetně: 

• Funkcí, které musí být prováděny 

• Podmínek generovaných stavy JE, které musí být zvládnuty 

• Podmínek generovaných vnitřními a vnějšími zátěžemi, které musí být 

zvládnuty 

• Kritérii přijatelnosti pro potřebnou výkonnost, spolehlivost a funkčnost po 

celou dobu životnosti jaderného zařízení 

• Specifických projektových předpokladů a pravidel [4], [2], [13], [14] 

Vyhláška č. 329/2017 Sb. [13] dále specifikuje základní projektová východiska a to 

následovně: „Základními projektovými východisky jsou projektová východiska, 

jejichž dodržení nebo nepřekročení zajistí, že nedojde k události závažnější, než je 

základní projektová nehoda (DBA)“. [13] 
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2.1.7. Postulovaná iniciační událost 

Je definována ve vyhlášce č. 329/2017 Sb. [13] jako „odchylka od normálního 

provozu, která je náhodná, předpokládaná a je zahrnuta do projektových východisek 

a jejíž rozvoj může vést k abnormálnímu provozu nebo k havarijním 

podmínkám. [13] 

 

2.1.8. Poruchy 

Porucha je ztráta schopnosti SKK správně vykonávat svou funkci. Vyhláška 

č. 329/2017 Sb. [13] také definuje pojem jednoduchá porucha jako „událost, která 

vede ke ztrátě schopnosti některého SKK vykonávat stanovenou funkci, při níž jsou 

funkce ostatních systémů, konstrukcí a komponent zachovány; následné poruchy v 

témže systému, které vedou ke ztrátě schopnosti některé jeho další konstrukce 

nebo komponenty vykonávat stanovenou funkci vyvolané jednoduchou poruchou, 

jsou považovány za součást této jednoduché poruchy“. Dále je zde definována 

porucha ze společné příčiny následovně: „porucha nebo selhání několika SKK 

působením společné příčiny, které vedou ke ztrátě jejich bezpečnostní 

funkce“. [13], [15] 

 

2.1.9. Úniky a radiační havárie 

IAEA v SSR-2/1 rev. 1 [16] definuje časný únik jako „uvolnění radionuklidů, které 

vyžadují zavedení ochranných opatření k omezení ozáření osob a životního 

prostředí, ale není pravděpodobné provést efektivní opatření v potřebném čase“. 

Dále je zde definován velký únik a to následovně: „uvolnění radionuklidů, které 

vyžadují zavedení ochranných opatření k omezení ozáření osob a životního 

prostředí, ale omezená ochranná opatření z hlediska rozlohy území a doby trvání 

nejsou schopna zajistit potřebnou ochranu“. Vyhláška č. 162/2017 Sb. [17] pak 

velkým časným únikem rozumí „únik více než 1 % počátečního množství 137Cs v 

jaderném zařízení do 10 hodin od vyhlášení radiační havárie“. [16], [17] 

Vyhláška č. 329/2017 Sb. [13] specifikuje pojmy radiační havárie, časná radiační 

havárie a velká radiační havárie. Rozumí jimi: 

Radiační havárie – mimořádná událost nezvládnutelná silami a prostředky obsluhy 

nebo pracovníků vykonávajících práci v aktuální směně osoby, při jejíž činnosti 

radiační mimořádná událost vznikla, nebo vzniklá v důsledku nálezu, zneužití nebo 

ztráty radionuklidového zdroje, která vyžaduje zavedení neodkladných ochranných 

opatření pro obyvatelstvo. 

Časná radiační havárie – radiační havárie, při které není dostatečný čas pro 

zavedení neodkladných opatření pro obyvatelstvo. 

Velká radiační havárie – radiační havárie, která vyžaduje neodkladná ochranná 

opatření pro obyvatelstvo, která nelze omezit místně nebo časově. [13]  
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2.2. Stavy jaderných zařízení 

Jaderné zařízení se během svého životního cyklu může nacházet v několika 

v projektu uvažovaných stavech. Dle vyhlášky č. 329/2017 [13] tyto stavy dělíme na 

provozní stav a na havarijní podmínky. Provozními stavy se dále dělí na: 

• Normální provoz 

• Abnormální provoz 

Pokud dojde k větším odchylkám od provozních stavů, může se reaktor dostat do 

havarijních podmínek. Tím se rozumí všechny stavy, které nejsou provozním 

stavem. Mohou je způsobit poruchy SKK, vnější vlivy nebo lidský faktor. Havarijními 

podmínky jsou: 

• Základní projektová nehoda (DBA) 

• Rozšířené projektové podmínky bez tavení paliva (DEC-A) 

• Těžká havárie s tavením paliva (DEC-B) [2], [11], [13] 

Vyhláška č. 329/2017 Sb. [13] dále definuje bezpečný stav jaderného zařízení jako 

„stav jaderného zařízení, ve kterém je dlouhodobě zajištěno plnění základních 

bezpečnostních funkcí“ a stabilizovaným podkritický stav jako „ustálený stav 

jaderného zařízení dosažený v abnormálním provozu a v havarijních podmínkách 

působením systémů určených projektem jaderného zařízení, ve kterém je jaderný 

reaktor podkritický a jsou, po dobu potřebnou pro uplatnění opatření k dosažení 

bezpečného stavu jaderného zařízení, zajištěny základní bezpečnostní funkce“. [13] 

 DBD-K1 [2] pak stavy jaderného zařízení dělí na základní projektové 

stavy/podmínky (DBC) a rozšířené projektové stavy/podmínky (DEC). V DBC platí 

základní projektová východiska a zahrnuje provozní stavy a DBA. Pro DEC pak platí 

rozšířená projektová východiska. V tabulce 1 je uvedeno dělení stavů jaderných 

zařízení dle DBD-K1 [2] a vyhlášky č. 329/2017 Sb. [13] včetně frekvence výskytu 

iniciačních událostí a porovnání s doporučenými hodnotami, které jsou uvedené 

v TECDOC-1791 [14]. [2] 

 

Tabulka 1: Stavy jaderných zařízení [18] 

Stav jaderného zařízení 

Provozní stavy Havarijní podmínky 

Normální 
provoz 

Abnormální 
provoz 

Projektové nehody 

Rozšířené projektové 
podmínky 

DEC A DEC B 

DBC DEC 

Četnost výskytu událostí dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [13] 

- Vysoká Střední Nízká Velmi nízká 

- několik/1 rok <1x 10 let 
<1x za 

životnost JZ 
<1x za 100násobek 

životnosti JZ 

TECDOC-1791 [14]: Referenční frekvence výskytu událostí [1/reaktor-rok] 

- >10-2 <10-2 ÷ 10-6 10-4 ÷ 10-6 <10-6 
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Stavy lze vztáhnout i na jednotlivé technologie elektrárny. Například při LOCA 

havárii se technologie primárního okruhu nachází v DBA, ale například elektrické 

napájení vlastní spotřeby může pracovat ve stavu normálního provozu. Dále lze stav 

JZ popsat i z pohledu bloku nebo celé jaderné elektrárny, kdy je stav dán kombinací 

stavu jednotlivých bloků a jejich společných technologií. [2] 

 

2.2.1. Normální provoz 

„Stav jaderného zařízení, při kterém jsou dodrženy limity a podmínky.“ [13] Jedná 

se o všechny stavy plánovaného provozu, při dodržení limitů a podmínek 

bezpečného provozu, které jsou v souladu s předpisy pro normální provoz. Jde o 

operace, jako je spouštění reaktoru, ustálený provoz na výkonu, změny výkonu… 

Je cílem, aby normální provoz byl nejčastějším stavem jaderného bloku. Blok se do 

jiných stavů dostává při výskytu určitých PIU a zpět do normálního provozu přechází 

po odstranění příčin a následků těchto událostí. Charakteristické PIU pro normální 

provozní stav jsou například: 

• Lokální poruchy v elektrizační soustavě 

• Poruchy zařízení JE, které nevedou na abnormální provoz bloku (výpadky 

pohonů, elektrických a jiných zařízení, které jsou kompenzovány náběhem 

rezerv). 

• Odchylky chemického režimu od nominálních provozních hodnot 

• Drobné netěsnosti technologií (úniky) 

• Provoz bloku se sníženým počtem HCČ na odpovídajícím sníženém 

dovoleném výkonu reaktoru [2] , [11], [13] 

 

2.2.2. Abnormální provoz 

„Stav jaderného zařízení odchylující se od normálního provozu, který nevede k 

závažnému poškození SKK s vlivem na JB a po kterém je jaderné zařízení bez 

opravy schopno normálního provozu.“ [13] Výskyt tohoto stavu lze očekávat 

minimálně jednou za životnost jaderného zařízení. PIU pro přechod do 

abnormálního provozu mají relativně velkou četnost, ale malé následky. Může při 

něm dojít k čerpání limitů a podmínek, ale neměl by vést k aktivaci bezpečnostních 

systémů. Při abnormálních provozních stavech dohází typicky k zásahu limitačního 

systému reaktoru nebo k výpadkům významných zařízení, jako jsou například 

turbogenerátor nebo hlavní cirkulační čerpadla. Typické PIU pro abnormální stav 

jsou například: 

• Poruchy zařízení nebo překročení funkčních limitů zařízení JE vyžadující 

snížení výkonu nebo odstavení reaktoru 

• Události se ztrátou chladiva kompenzovatelné provozními systémy 

• Události způsobené nesprávnou funkcí řídicích a ochranných systémů 

• Události související s výpadky pracovního a rezervního napájení vlastní 

spotřeby [2], [11], [13] 
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2.2.3. Základní projektová nehoda 

„Havarijní podmínky, při kterých správná funkce bezpečnostních systémů zajistí, že 

nedojde k překročení odpovídajících referenčních úrovní nebo limitů ozáření“. [13] 

Jaderné zařízení je na základní projektovou nehodu (DBA) projektováno v souladu 

s konzervativním přístupem a nejsou u nich porušena kritéria přijatelnosti 

bezpečnostních analýz. Mohou však způsobit porušení palivových článků v rámci 

těchto kritérií přijatelnosti. Základní havarijní stavy jsou základem pro návrh 

bezpečnostních systémů. Mají nižší četnost výskytu než abnormální provozní stav, 

ale větší potenciální následky. Koncepce projektu JE Dukovany uvažuje typické PIU 

vedoucí k DBA v souběhu s dalšími událostmi, jako je například ztráta pracovních a 

rezervních zdrojů elektrického napájení. Typický seznam PIU je uveden 

v bezpečnostním návodu [19]. Okruhy těchto PIU pro provoz na výkonu jsou: 

• Zvýšení nebo snížení odvodu tepla sekundárním okruhem 

• Snížení průtoku nebo ztráta primárního chladiva 

• Zvýšení množství chladiva v primárním okruhu 

• Poruchy reaktivity a změny rozložení výkonu 

• Únik radioaktivity ze systémů nebo komponent 

• Události vedoucí k zatížení ochranné obálky 

• Události způsobující tlakově-teplotní šoky 

• Zatížení primárního a sekundárního okruhu jejich vnitřní částí [2], [13], [19] 

 

2.2.4. Rozšířené projektové podmínky bez tavení paliva 

Vyhláška č. 329/2017 Sb. [13] je definuje jako „havarijní podmínky vyvolané scénáři 

závažnějšími než základní projektová nehoda, které jsou zohledněny při 

projektování jaderného zařízení“. Jedná se o havarijní podmínky, které nejsou 

uvažované v základních havarijních stavech, ale jsou uvažovány v projektu 

jaderného zařízení nebo do něj byly doplněny. Uvažuje se při nich překročení 

projektových kritérií DBA. Blok se do stavů DEC dostává kombinací závažných 

iniciačních událostí s velmi malou četností výskytu, ale velmi velkými potenciálními 

následky. I přesto, že se výskyt DEC u jaderného bloku neočekává, je v rámci 

konzervativního projektu postulován. Základním cílem řešení rozšířených 

projektových stavů (DEC-A) je prevence přechodu do těžké havárie (DEC-B) a 

omezení radiačních následků. Příklady typických událostí pro rozšířené projektové 

podmínky jsou: 

• ATWS vyžadující odstavení reaktoru, které selže v důsledku komplexní 

poruchy 

• Havárie se ztrátou primárního chladiva při současné ztrátě havarijního 

chlazení aktivní zóny reaktoru 

• Ztráta odvodu zbytkového tepla z paliva 

• Ztráta podpůrných funkcí [2], [13], [20] 
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2.2.5. Těžká havárie 

„Havarijní podmínky, při kterých dochází k vážnému poškození jaderného paliva, a 

to vážným poškozením a nezvratnou ztrátou struktury aktivní zóny v důsledku tavení 

jaderného paliva.“ [13] Základní strategií opatření proti těžkým haváriím musí být 

účinná prevence, založená na soustavně zvyšované robustnosti a míře nezávislosti 

všech úrovní DiD. Těžkou havárii mohou způsobit všechny scénáře DBA a DEC-A, 

které nejsou prakticky eliminovány. Základním cílem řešení havarijních stavů DEC-

B je udržení integrity ochranné obálky a obnovení plnění základních bezpečnostních 

funkcí, aby nedošlo časné nebo velké radiační havárii. V DBD-K1 [2] se postulují 

dva základní typové scénáře vzniku těžké havárie:  

• Těžká havárie jako důsledek nezvládnuté LOCA 

• Těžká havárie jako následek nezvládnutého SBO [2], [13], [20] 

 

2.2.6. Prakticky vyloučené podmínky 

Prakticky vyloučené skutečnosti jsou vyhláškou č. 329/2017 Sb. [13] definovány 

jako „podmínka, stav nebo událost, jejichž výskyt je považován za fyzikálně 

nemožný nebo které jsou s vysokým stupněm věrohodnosti velmi 

nepravděpodobné“. Konzervativní projekt JE musí zajistit praktické vyloučení stavů, 

které mohou vést k velkým únikům radioaktivních materiálů do životního prostředí. 

Při aplikaci principu ALARA je třeba eliminovat stavy, které: 

• mohou zabránit dovést blok do bezpečného stavu 

• mohou vést k časným nebo velkým radiačním haváriím 

Jevy, které se musí prakticky eliminovat jsou například: 

• poruchy velkých komponent systému chlazení reaktoru 

• havárie spojené se ztrátou kontroly reaktivity 

• velké parní exploze (v důsledku styku taveniny s vodou) 

• velké exploze vodíku 

• interakce taveniny s betonem vedoucí k protavení kontejnmentu 

• ztráta odvodu tepla z kontejnmentu 

• těžké havárie doprovázené bypasováním kontejnmentu  

Praktickou eliminaci těchto stavů lze provést prokázáním, že se jedná o fyzikálně 

nemožné podmínky nebo realizací bezpečnostních opatření zhodnocených 

inženýrskými, deterministickými a pravděpodobnostními metodami. Bezpečnostní 

opatření však nemohou eliminovat všechna rizika. Zbývá zbytkové riziko složené z 

toho, co je neznámé a toho, co je známé, ale není rozumně proveditelné zajistit 

eliminaci. [2], [13] 
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2.3. Bezpečnostní funkce 

Bezpečnostní funkce slouží pro zajištění jaderné bezpečnosti ve všech stavech JE. 

Jsou vykonávány vybranými zařízeními. Funkcí se rozumí cíl nebo účel, který musí 

být dosažen, aby byla zajištěna především jaderná bezpečnost a výroba elektřiny. 

V Atomovém zákoně [4] je bezpečnostní funkce definována jako „činnost SKK nebo 

jiné součásti jaderného zařízení, která je významná pro zajišťování jaderné 

bezpečnosti jaderného zařízení“. Základní bezpečnostní funkcí pro zařízení 

s jaderným reaktorem rozumí vyhláška č. 329/2017 Sb. [13] „bezpečnostní funkce 

zajišťující plnění principů bezpečného využívání jaderné energie podle § 45 odst. 2 

atomového zákona“. Zmíněný odstavec Atomového zákona [4] je pak ve znění 

„Jaderné zařízení s jaderným reaktorem musí od zahájení výstavby až do vyřazení 

z provozu 

a) umožňovat v případě potřeby okamžitě a bezpečně odstavit jaderný reaktor 

a udržovat jej v podkritickém stavu, 

b) zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce, 

c) fyzikálně znemožnit vznik kritického a nadkritického stavu mimo vnitřní 

prostor jaderného reaktoru, 

d) zajišťovat odvod tepla vytvářeného jaderným palivem a technologickými 

systémy a 

e) zajistit stínění a zabránit úniku radioaktivní látky a šíření ionizujícího záření 

do životního prostředí“. 

Obecně lze výše zmíněnou definici zjednodušit na tři základní bezpečnostní funkce, 

kterými jsou: 

• Řízení reaktivity (ZBF1) 

• Odvod tepla z aktivní zóny reaktoru, bazénu vyhořelého jaderného paliva a 

technologických systémů (ZBF2) 

• Zadržení radioaktivních látek, řízení plánovaných výpustí a omezení úniků 

radioaktivních látek (ZBF3) [4], [5], [2], [13]  

 

2.3.1. Dělení projektových funkcí 

Základní bezpečnostní funkce (ZBF) vyplývají z legislativy a jsou to určité cíle, které 

musí být splněny pro zajištění jaderné bezpečnosti. Protože hlavním cílem JE je 

vyrábět elektřinu, je dále definována Základní provozní funkce (ZPF) jako „výroba 

elektrické energie a dodávka tepla“. Tyto dvě základní funkce, jsou souhrnně 

označovány jako ZxF. [2] 

 Ze základních funkcí pak vycházejí typové funkce (TxF), které dále rozvíjí 

ZxF a jsou typické pro typ JE (VVER, BWR, CANDU…). Typové bezpečnostní 

funkce (TBF) vycházejí ze ZBF, které dále specifikují. Jsou co nejvíce navázány na 

kategorie bezpečnostních funkcí pro zařazení vybraných zařízení do 

bezpečnostních tříd dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 329/2017 Sb. [2], [13] 

Kromě TBF ze ZBF vycházejí i tzv. typové funkce s vlivem na jadernou 

bezpečnost (TVF), které se také podílejí na plnění ZBF. Ty definují podmínky pro 
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plnění funkcí s vlivem na jadernou bezpečnost. Jejich definice vychází z vyhlášky 

č. 329/2017 Sb. [13], podle které to jsou „SKK s vlivem na jadernou bezpečnost, 

které nejsou vybraným zařízením“ a „SKK které jsou určeny k omezení dopadů 

selhání nebo poruch vybraných zařízení, nebo jejichž porucha může negativně 

působit na vybraná zařízení.“ [2], [13] 

Ze ZPF jsou odvozené typové provozní funkce (TPF), kterými jsou funkce 

související s výrobou elektrické energie a tepla nebo tzv. „podpůrné a ostatní 

funkce“, což jsou funkce zajišťující například dodávku energií. [2], [13] 

Funkce specifické pro konkrétní funkční skupiny SKK se souhrnně nazývají 

specifické funkce (SxF). Specifické bezpečnostní funkce (SBF) typicky souvisí s 

SKK, které je v projektu zajišťují. Vazby mezi TBF a SBF musí být v projektu 

stanoveny podle konkrétního konstrukčního řešení. Nejčastěji je potřeba řetězec 

více spolupracujících funkčních skupin. SBF pak mohou být plněny pouze 

vybranými zařízeními, tím se odlišují od specifických funkcí s vlivem na jadernou 

bezpečnost (SVF), které jsou plněny nevybranými zařízeními s vlivem na jadernou 

bezpečnost. Pro specifické provozní funkce (SPF) pak platí obdobné zásady jako 

pro celou skupinu SxF. Problematika vybraných zařízení a bezpečnostní klasifikace 

bude dále popsána v kapitole 2.5 [2], [13] 

2.4. Ochrana do hloubky 

Jedná se o jeden ze základních principů zajištění jaderné bezpečnosti. Zákon 

č. 263/2016 Sb. [4] ochranou do hloubky (DiD) rozumí „způsob ochrany založený 

na několika nezávislých úrovních stupňovitě bránících vzniku možnosti ozáření 

pracovníků a obyvatelstva, šíření ionizujícího záření a úniku radioaktivních látek do 

životního prostředí“. Dále je ochrana do hloubky specifikována ve vyhlášce 

č. 329/2017 Sb. [13] Její strategie je založena na prevenci nehod a zmírnění 

následků nehod, v případě, že se nepodařilo nehodě zabránit. Ochrana do hloubky 

musí zajistit, aby žádné selhání nevedlo k nepříznivým podmínkám a že kombinace 

selhání mají velmi nízkou pravděpodobnost. Projekt JZ tedy musí stanovit 

požadavky na SKK a postupy tak, aby byly zajištěné ZBF. [4], [5], [2], [13] 

 

2.4.1. Fyzické bariéry 

Princip ochrany do hloubky je založen na fyzických bariérách mezi radioaktivními 

látkami a životním prostředím. V případě selhání jedné z bariér brání úniku 

radioaktivních látek do životního prostředí další bariéry. Například INSAG-12 [21] 

pokládá za fyzické bariéry chemickou a fyzikální strukturu jaderného paliva, povlak 

palivových tyčí, tlakovou hranici primárního okruhu a ochranou obálku. Vzhledem 

k tomu, že při roztavení paliva patrně dojde i ke ztrátě hermetičnosti povlaku 

palivových tyčí nejsou tyto bariéry zcela nezávislé. V některých dokumentech jsou 

tak definovány tři fyzické bariéry, a to pokrytí palivového článku, tlaková hranice 

primárního okruhu a ochranná obálka (kontejnment). Napříč odbornou komunitou 
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nepanuje v této problematice jednoznačná shoda. Pro potřeby této práce, stejně 

jako v DBD-K1 [2],  bude uvažováno dělení na 3 fyzické bariéry. [5], [2], [21] 

 

2.4.2. Úrovně ochrany do hloubky 

Fyzické bariéry jsou chráněny prostředky a opatřeními uspořádanými do pěti úrovní 

ochrany do hloubky. Pokud při některé události jakákoliv z těchto úrovní selže, měla 

by být událost zachycena vyšší úrovní ochrany do hloubky. Je požadováno, aby 

události s vyšší frekvencí výskytu byly zachyceny v prvních dvou úrovních a 

jednotlivé úrovně byly navzájem co nejvíce nezávislé. Úrovně ochrany do hloubky 

jsou uvedeny a specifikovány v tabulce 2.  [5], [2], [22]   

Historicky se aplikace principu ochrany do hloubky na JE datuje do 70. let 20. 

století. V této rané fázi byly uvažovány pouze 3 úrovně DiD, a to normální provoz, 

abnormální provoz a DBA. Dalším vývojem ochrany do hloubky, i v návaznosti na 

havárie na Three Mile Island a v Černobylu, byly do koncepce DiD přidána úroveň 

4 a úroveň 5. V dokumentu INSAG-10 [23], tak úrovni tři odpovídala DBA a úrovni 

4 těžká havárie. Snahy o zahrnutí rozšířených podmínek do projektu JE a konceptu 

ochrany do hloubky vedly k rozdělení úrovní DiD. Pro potřeby této práce je 

uvažováno dělení úrovní DiD dle tabulky 2. [22], [23], [24] 

 

Tabulka 2: Úrovně ochrany do hloubky [22] 

Úroveň DiD Cíl Prostředky Stav JZ 

Úroveň 1 
Prevence chyb a poruch. 
Zabránění přechodu do 
abnormálního provozu. 

Konzervativní 
projekt, systém 
jakosti, kultura 
bezpečnosti 

Normální 
provoz 

Úroveň 2 

Kontrola a řízení 
abnormálního provozu, 
detekce poruch a zabránění 
rozvoji přechodu do DBA. 

Kontrolní, ochranné 
a limitační systémy 

Abnormální 
provoz 

Úroveň 3 

3a 
Kontrola nehod zahrnutých v 
projektu JE. Cílem je 
zabránění poškození AZ a 
zamezit možným únikům 
radioaktivních látek uvnitř 
hermetické obálky. 

Bezpečnostní 
systémy, systém 
ochrany reaktoru, 
havarijní postupy 

DBA  

3b 
Dodatečné 
bezpečnostní prvky 
a havarijní postupy 

DEC-A 

Úroveň 4 

Kontrola a zmírňování havárií 
s tavením paliva pro omezení 
úniků radioaktivních látek do 
okolí. 

Doplňkové 
bezpečnostní prvky 
ke zmírnění tavení 
aktivní zóny a 
havarijní plánování. 

DEC-B 

Úroveň 5 

Zmírňování radiologických 
následků významných úniků 
radioaktivních látek v 
důsledku nehod. 

Vnější zóna 
havarijního 
plánování 

- 
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2.4.3. Další projektové přístupy 

Vedle ochrany do hloubky jsou dalšími projektovými přístupy robustnost a 

nezávislost. Robustnost je míra schopnosti zvládnout PIU a zajistit plnění dané 

funkce tak, aby nedošlo k přechodu do vyšší úrovně DiD. Nezávislost umožňuje 

zajistit požadovanou funkci pomocí dvou nebo více skupin vzájemně 

spolupracujícími SKK odolných proti poruše ze společné příčiny. [2], [22] 

 Pro zvýšení míry jaderné bezpečnosti jsou využívány 3 základní inženýrské 

postupy. První z nich je redundance neboli zálohování. To spočívá v zajištění 

alternativních SKK tak, aby kterákoliv mohla plnit požadovanou funkci. Dalším 

inženýrským přístupem je diverzifikace neboli různorodost, tedy použití systému 

pracujícím na odlišné technologii nebo fyzikálním principu, aby byla co nejvíce 

minimalizována možnost poruchy ze společné příčiny. Posledním ze základních 

inženýrských přístupů je fyzická separace vzdáleností nebo fyzickým oddělením. 

Tím je dosažena nižší míra rizika selhání v důsledku událostí, jako jsou například 

požáry, výbuchy nebo zatopení vodou. [5], [6], [2] 

 

2.5. Klasifikace systémů, konstrukcí a komponent 

S ohledem na doporučení SSR 2/1 rev.1 [16] a požadavků legislativy jsou SKK 

rozděleny do několika skupin základní bezpečnostní klasifikace. Rozdělení se 

provádí především aplikací deterministického přístupu na zhodnocení významu 

SKK pro JB, tedy role v DiD a důležitosti funkce SKK v daném systému, podle 

závažnosti případné poruchy. Dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [13] musí projekt JZ 

členit SKK v rámci zajišťování bezpečnostních funkcí do následujících skupin: 

• SKK bez vlivu na jadernou bezpečnost 

• SKK s vlivem na jadernou bezpečnost, které nejsou vybranými zařízeními 

• Vybraná zařízení. 

Atomový zákon [4] definuje vybrané zařízení jako SKK nebo jinou součást JZ, které 

mají vliv na JB a na plnění bezpečnostních funkcí. VZ mohou být dále členěna na: 

• bezpečnostní systémy (BS) 

• systémy související s jadernou bezpečností (SSB) 

• diverzní prostředky (DIV). [4], [2], [13], [15] 

Bezpečnostní systémy jsou základní projektové prostředky, které slouží k zajištění 

bezpečnostních funkcí v provozních stavech a v DBA. Na bezpečnostní systémy 

jsou kladeny přísné požadavky, protože jejich neprovozuschopnost může vést 

k závažným důsledkům v rámci JB. Jedná se například o systém rychlého odstavení 

reaktoru, nebo vysokotlaký, nízkotlaký a pasivní systém havarijního chlazení aktivní 

zóny. Systémy související s JB jsou VZ, ale nejsou BS. Jedná se o SKK, které 

přispívají k plnění ZBF, ale jejich nefunkčnost nemá tak závažné důsledky z 

hlediska JB. Příkladem systémů zařazených do SSB mohou být systém 

kontinuálního čištění vody primárního okruhu nebo systém chlazení vody bazénu 

skladování vyhořelého paliva. Diverzní prostředky jsou pak VZ, které nejsou BS, ale 
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slouží k zajištění BF v případě, že BS a SSB nejsou schopny plnit své bezpečnostní 

funkce. DIV tedy budou využity pro zmírnění následků DEC. Neplnění funkcí DIV 

vede k vážným důsledkům z hlediska JB. SSB a DIV se dle legislativy řadí do VZ, 

které nejsou bezpečnostními systémy. [5], [2], [13] 

 SKK s vlivem na JB, která nejsou VZ se dále dělí na alternativní prostředky 

(ALT) a tzv. NEP. ALT jsou určeny k omezení dopadů selhání VZ. Mohou tedy být 

využité jako náhrada VZ při DEC. Jde například o mobilní zdroje elektrického 

napájení, prostředky radiační kontroly nebo vybavení technického podpůrného 

střediska. Do kategorie NEP spadají SKK jejichž porucha může negativně působit 

na VZ jako jsou ocelové konstrukce nebo prostředky transportně-technologické 

části. [2], [13] 

 Poslední skupina SKK bez vlivu na JB se dělí na podskupiny Významné 

z hlediska DiD (VyDiD) a Nedůležité z hlediska bezpečnosti (SNB). VyDiD nemají 

vliv na JB, ale jejich porucha vede například k přechodu z normálního do 

abnormálního provozu nebo iniciuje funkci BS. Jako VyDiD je klasifikován terciální 

okruh nebo nízkotlaká a vysokotlaká regenerace. Jak lze odvodit z názvu, SNB jsou 

systémy, které nemají žádný nebo jen malý význam v DiD. Jedná se o SKK 

zajišťující provozní funkce bez vlivu na JB. Pro lepší orientaci je v tabulce 3 uveden 

přehled základní bezpečnostní kvalifikace. [2] 

Tabulka 3: Základní bezpečnostní klasifikace [2] 

VZ Vliv na JB DiD Funkce Skupina 

Není 
VZ 

Bez vlivu na JB 
Ne Provozní funkce nedůležité SNB 

Ano 

Provozní funkce významné v DiD VyDiD 

S vlivem na JB 

Funkce s vlivem na JB, které nejsou 
BF 

ALT 

NEP 

VZ Bezpečnostní funkce 

DIV 

SSB 

BS 

 

 

2.5.1. Klasifikace vybraných zařízení 

Dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. [13] musí projekt JZ zařadit VZ do bezpečnostních 

tříd. Existují tři bezpečnostní kategorie a to I, II a III, kterým pak odpovídají 

bezpečnostní třídy BT1, BT2 a BT3. Příloha 1 vyhlášky č. 329/2017 Sb. [13] 

stanovuje kritéria zařazení VZ do BT podle toho, jakou bezpečnostní funkci 

plní. [2], [13] 

Do kategorie I a tedy i BT1 patří vybraná zařízení plnící bezpečnostní funkci, 

kterou je pasivní funkce SKK tlakové hranice primárního okruhu. Do BT1 nemusí 

být zařazena VZ patřící do tlakové hranice primárního okruhu, jejichž poškození 

nevede k potřebě zásahu bezpečnostních systémů. Do BT2 patří VZ plnící pasivní 

funkci SKK, kterými jsou fyzické bariéry a VZ se zaručenou vysokou spolehlivostí 

plnění aktivní bezpečnostní funkce BS. [2], [13] 
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Těmito VZ jsou: 

• Pokrytí jaderného paliva 

• Části tlakové hranice, které nenáleží do BT1 

• Hermetická obálka 

• Další VZ plnící bezpečnostní funkce BS dle přílohy č. 1 vyhlášky 

č. 329/2017 Sb. [13] 

VZ zařazené do BT3 jsou pak SKK, která nejsou zařazená do BT1 nebo BT2 a která 

plní bezpečnostní funkce dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 329/2017 Sb. [13] Do BT jsou 

tedy klasifikovány skupiny BS, SSB a DIV. Výčet VZ včetně BT a dalších údajů 

specifikovaných ve vyhlášce č. 358/2016 Sb. [25] je pro danou JE zpracován 

v Seznamu vybraných zařízení. Jedná se o součást dokumentace pro povolovanou 

činnost. [2], [13]  

 

2.6. Havarijních stavy a rozšířené podmínky 

Při normálním provozu je odvod tepla z AZ zajištěn nucenou cirkulací primárního 

chladiva, které je dosaženo provozem hlavních cirkulačních čerpadel. 

V abnormálních provozních podmínkách s výpadkem více než tří hlavních 

cirkulačních čerpadel, dojde k odstavení bloku a teplo je z reaktoru odváděno 

pomocí přirozené cirkulace.  Teplo generované v AZ je pak prostřednictvím 

primárního chladiva přivedeno do parogenerátoru a předané do sekundárního 

okruhu. Řízení reaktivity je zajištěno regulačními orgány a koncentrací kyseliny 

borité v primárním chladivu. Nešíření radioaktivních látek je zajištěno integritou 

systémů jaderné části, vzduchotechnickými systémy a dalšími pomocnými systémy 

primárního okruhu. [2] 

 

2.6.1. Design basis accident 

Při DBA musí bezpečnostní systémy jaderné části spolu se systémy strojní, elektro 

a SKŘ části zajistit plnění ZBF. Podkritičnosti AZ je dosaženo mechanickým 

systémem odstavení reaktoru a zvýšením koncentrace kyseliny borité. Odvod tepla 

z AZ je zajištěn pomocí havarijních systémů chlazení aktivní zóny a dodávkou 

napájecí vody do parogenerátorů. Zásoba chladiva nízkotlakého systému 

havarijního chlazení AZ pak může být využita i pro chlazení bazénu skladování 

vyhořelého paliva odparem. Šíření radioaktivních látek do okolí je zamezeno 

uzavřením rychločinných armatur lokalizačních skupin, integritou hermetické zóny, 

sprchovým a vakuobarbotážním systémem. Aktivní část havarijních systémů 

potřebuje pro svou činnost dodávku elektrické energie, která je zajištěna 

z II. kategorie zajištěného napájení (dieselgenerátory). Každý systém je rozdělen 

do tří podsystémů, které jsou od sebe strojně, elektricky a stavebně odděleny, tímto 

rozdělením je tak dosaženo 200% zálohy. V této kapitole budou havarijní systémy 

dále popsány. [2] 
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Tabulka 4: Dělení havarijních systémů 

Havarijní systémy 

Systémy havarijního 
chlazení AZ 

Aktivní 
Vysokotlaký systém havarijního chlazení AZ 

Nízkotlaký systém havarijního chlazení AZ 

Pasivní Hydroakumulátory 

Systémy potlačení 
tlaku v HZ 

Aktivní Sprchový systém  

Pasivní Vakuobarbotážní systém 

 

Vysokotlaký systém (TJ) slouží ke kompenzaci havarijních úniků chladiva 

z primárního okruhu a ke zvyšování koncentrace kyseliny borité. Čerpadlo systému 

TJ je projektováno tak, aby se prosadilo do plného tlaku primárního okruhu. 

Čerpadlo zpočátku saje roztok H3BO3 z nádrže TJ, po jejím vyčerpání pak ze 

společného kolektoru SAOZ. Výtlak čerpadel je vyústěn do neoddělitelných částí 

studených smyček. V normálním a abnormálním provozu je TJ systém obyčejně ve 

stavu pohotovosti, připraven automaticky zasáhnout v případě havarijní situace. 

V DBA ve stavech spojených se ztrátou těsnosti primárního nebo sekundárního 

okruhu dodává roztok kyseleny borité do I.O. V DEC-A ho lze využít při 

vícenásobných poruchových stavech, jako je například LOCA se ztrátou 

nízkotlakého havarijního systému. Ve stavech DEC-B může být využíván při odvodu 

tepla z taveniny přes stěnu tlakové nádoby reaktoru. Systém TJ je dle základní 

bezpečnostní kvalifikace kvalifikován jako BS. Dle vyhlášky 329/2017 Sb. [13] jsou 

části tohoto systému napojené na I.O. zařazeny do BT1 a další zařízení plnící BF 

jsou pak BT2. [13], [26] 

 

 
Obrázek 1: Základní schéma jedné divize systému TJ [26] 
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Nízkotlaký systém (TH) slouží ke zvyšování koncentrace kyseliny borité v primárním 

okruhu při větších netěsnostech a odvodu zbytkového tepla. Dále po odstavení 

udržuje reaktor v bezpečných podmínkách. Výtlak čerpadla TH je vyústěn tak, aby 

bylo chladivo dodáváno současně nad a pod AZ. Výtlak prvních dvou čerpadel 

nízkotlakého systému je tedy zaveden do neoddělitelných větví potrubí od 

hydroakumulátorů. Výtlak třetího TH čerpadla je pak zaveden do horké a studené 

větve jedné ze smyček. Sání čerpadla je napojeno na nádrž systému TH a po jejím 

vyčerpání saje vodu ze společného kolektoru SAOZ. Podobně jako systém TJ, je i 

systém TH v provozních stavech za normálních okolností v pohotovosti. V DBA, po 

snížení tlaku spojeného s větší netěsnostní primárního okruhu, dodává roztok 

kyseliny borité. Při DEC-A ho lze využít při komplexních poruchových stavech jako 

je například LOCA se ztrátou systému TJ. V DEC-B může být využit pro chlazení 

taveniny přes stěnu tlakové nádoby reaktoru. Obdobně jako systém TJ je zařazen 

do BS. Dle vyhlášky 329/2017 Sb. [13] jsou části tohoto systému napojené na I.O. 

zařazeny do BT1 a další zařízení plnící BF jsou pak BT2. [13], [27] 

 
Obrázek 2: Základní schéma jedné divize systému TH [27] 

Pasivní systém havarijního chlazení AZ (HDA) slouží k rychlému zaplavení AZ a 

odvodu zbytkového tepla při nehodách s porušením těsnosti I.O. tak, aby nedošlo 

k překročení bezpečnostních limitů pro palivo do doby, než budou aktivní systémy 

havarijního chlazení uvedeny do provozu. Vzhledem k tomu, že se uvedení systému 

do provozu děje samovolně a bez přívodu vnější energie, je složený ze dvou divizí. 

V každé divizi jsou dva tlakové zásobníky – hydroakumulátory. Tyto 
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hydroakumulátory obsahují roztok kyseliny borité a dusíkový polštář. Jsou spojeny 

potrubím přes zpětné klapky přímo s tlakovou nádobou reaktoru. Pro dosažení 

efektivního chlazení je potrubí vedeno nad i pod AZ. Při netěsnosti v primárním 

okruhu dojde k poklesu tlaku a stlačený dusík nad hladinou roztoku 

v hydroakumulátoru vytlačí toto médium přes zpětné klapky do reaktoru. Po 

vyčerpání roztoku H3BO3 pak plovák zamezí průniku dusíku do I.O. V provozních 

stavech jsou HDA připraveny k zásahu. V DBA je systém pasivně uveden do 

činnosti při nehodách spojených s poklesem tlaku v primárním okruhu. Dle stavu 

systému může systém dodávat chladivo do reaktoru i ve stavech DEC-A. Systém 

HDA je kvalifikovaný jako BS a dle vyhlášky 329/2017 Sb. [13] jsou části tohoto 

systému tvořící tlakovou hranici I.O. zařazeny do BT1 a další zařízení plnící BF jsou 

pak BT2. [13], [28] 

 
Obrázek 3: Základní schéma HDA [28] 

Sprchový systém (TQ) slouží ke snížení tlaku a lokalizaci radioaktivních látek 

v hermetické zóně. Při haváriích s únikem chladiva z primárního okruhu dodává 

systém TQ médium do ochranné obálky přes sprchové kolektory umístěné po 

obvodu HZ. Na kapičkách média dochází ke kondenzaci odpařeného chladiva, čímž 

je dosáhnuto poklesu tlaku a tím snížení úniků štěpných produktů z HZ. TQ čerpadlo 

saje médium z nádrže TH, po jejím vyčerpání je sací kolektor přepojen na sání 

z boxu PG. Do čerpaného média je možné vodoproudým čerpadlem přisávat 

z nádrže TQ roztok N2H4 a KOH, který na sebe váže zejména 131I. K TQ systému je 

přiřazen i výměník, který slouží pro chlazení chladiva nasávaného z boxu PG. Za 

normálního a abnormálního provozu bloku systém nepracuje, je ve stavu 

pohotovosti. Při DBA musí být systém TQ automaticky uveden do činnosti v případě 

iniciace havarijních podmínek. Musí zajistit sprchování HZ a dodávku chladiva do 

systémů TJ a TH po přepnutí na sání z podlahy boxu PG. Systém TQ může být 

využitý ve stavech DEC, pokud je k dispozici. V DEC-B musí být navíc umožněno 
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k otevření armatur pro zalití šachty reaktoru přes vzduchotechnické potrubní 

systémy, které byly k systému TQ přiřazeny v rámci strategie IVR na JE Dukovany. 

Sprchový systém je kvalifikovaný jako BS. Dle vyhlášky 329/2017 Sb. [13] jsou pak 

části systému plnící BF zařazeny do BT2. [13], [29] 

 
Obrázek 4: Základní schéma jedné divize systému TQ [29] 

Vakuobarbotážní systém (XL) slouží jako pasivní systém snižování tlaku v HZ při 

poruchách těsnosti primárního okruhu nebo parovodů v HZ. Hlavní část systému se 

skládá z 12 vakuobarbotážních žlabů a 4 záchytných plynojemů. Při havárii 

s únikem chladiva z I.O. by médiem barbotážního žlabu probublávala pára a 

docházelo by k její kondenzaci. Nekondenzovatelné plyny by vlivem rozdílu tlaku 

proudily přes zpětné klapky do záchytných plynojemů, společných pro tři barbotážní 

žlaby. Při dosažení určitého tlakového rozdílu mezi objemem v barbotážních 

žlabech a objemem HZ by pak došlo k pasivnímu vylití žlabů a tím k dalšímu 

snižování tlaku v HZ. Pro případ malých úniků jsou žlaby vybaveny pasivně 

uzamykatelnými armaturami, které zajistí vyrovnání tlaku. V provozních stavech je 

systém XL v pohotovosti. V DBA ve stavech spojených se ztrátou těsnosti I.O. se 

systém podílí na snižování tlaku v HZ, jak bylo popsáno výše. V DEC-A může být 

chladivo obsažené v barbotážních žlabech použito pro dodávku chladiva na 

podlahu boxu PG. V DEC-B je pak médium ve žlabech využito pro zvýšení objemu 

chladiva v HZ a zaplavení šachty reaktoru – strategie IVR JE Dukovany. Systém XL 

je kvalifikovaný jako BS. Dle vyhlášky 329/2017 Sb. [13] jsou pak části systému 

plnící BF zařazeny do BT2. [13], [30] 

 



29 
 

 
Obrázek 5: Základní schéma systému XL [30] 

2.6.2. DEC-A  

Jak je uvedeno v kapitole 2.2.4, stav DEC-A je komplexní poruchová událost, při 

které nedojde k významné degradaci paliva. Základní koncepcí jejího řešení musí 

být prevence přechodu do těžké havárie a omezení radiačních následků. V ideálním 

případě by měla být zvládnuta způsobem, který umožní případný návrat bloku do 

normálního provozu. Projekt musí obsahovat prostředky, které umožní sledování 

stavu SKK, zvládnutí různých scénářů rozvoje havarijních podmínek a umožní 

dosažení stavu, ve kterém jsou dlouhodobě splněny ZBF. DEC-A se dále dělí na 

lokální a globální komplexní poruchové události. Lokální komplexní poruchové 

události jsou typické pro jeden blok, globální pak mohou postihnout více bloků nebo 

i celou lokalitu JE. [2] 

Příkladem lokální komplexní poruchové události může být LOCA při 

současné ztrátě všech divizí systému TJ. Při této události je možné zajistit plnění 

ZBF základními projektovými prostředky. Odvod tepla bude zajištěn systémy TH a 

HDA a vlastnosti jaderného paliva umožní poskytování záporné zpětné vazby. Při 

této události nesmí být narušena integrita dalších fyzických bariér. Mezi globální 

poruchové události patří například SBO (úplná ztráta zdrojů střídavého napájení 

vlastní spotřeby). Typových scénářů SBO je několik, jejich řešení spočívá 

v obnovení napájení z vnější elektrizační soustavy, vnitřních zdrojů JE nebo 

napájení diverzními či alternativními prostředky. [2] 
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2.6.3. DEC-B 

Projekt musí zahrnovat rozumně proveditelné technické prostředky a organizační 

opatření, které zajistí, že těžká havárie, která by vedla k časné nebo velké radiační 

havárii, je prakticky vyloučenou skutečností. Cílem zmírnění následků těžké havárie 

je tedy zajistit dlouhodobou funkčnost a integritu ochranné obálky, jakožto poslední 

fyzické bariéry proti úniku radioaktivních látek a uvedení bloku do bezpečného stavu 

pro následný decommissioning. Koncepce zmírňování následků těžké havárie je 

postulována pro dva základní typové scénáře, a to těžkou havárii v důsledku 

nezvládnuté LOCA a jako následek nezvládnutého SBO. Podmínkou pro vstup do 

DEC-B je informace o nezvládnutí DiD3. Z hlediska fyzikálních parametrů je to pak 

zvýšení teploty na výstupu z AZ nad 550°C. Koncepce zmírnění následků těžké 

havárie musí zajistit plnění ZBF. Tedy zabránit rozvoji následné štěpné řetězové 

reakce, obnovit odvod tepla z AZ nebo taveniny a zajistit odvod tepla z HZ, udržet 

integritu ochranné obálky a ukončit nebo maximálně snížit únik radioaktivních látek. 

K tomu slouží soubor následujících prostředků. [2] 

 V případě, že stav DEC-B nebyl způsoben nezvládnutou LOCA havárií, je 

nutné při dosažení projektové hodnoty 550 °C na výstupu z AZ zahájit odtlakování 

I.O., aby nedošlo k vypuzení taveniny do prostoru HZ pod vysokým tlakem. Kromě 

základních projektových prostředků pro odtlakování I.O., musí být k dispozici i 

diverzní prostředky určené pro DEC-B. Dále musí být možné znovuzaplavit 

sekundární stranu PG alternativními mobilními prostředky. To zamezuje 

creepovému lomu trubiček PG a bypassu I.O. Zaplavení také zabraňuje šíření 

štěpných produktů a napomáhá odvodu tepla z taveniny. Pro omezení možnosti 

výbuchu vodíku a narušení integrity ochranné obálky, byly do projektu doplněny 

pasivní rekombinátory nad rámec stávajících, dimenzovaných na DBA. Ty mají 

zajistit spolehlivou katalytickou oxidaci vodíku vzniklého při DEC-B. Odvod tepla 

z taveniny zachycené v tlakové nádobě reaktoru může být řešen strategií IVR-Ex. 

To spočívá v zaplavení šachty reaktoru chladivem ze žlabů systému XL, které je do 

šachty reaktoru přivedeno potrubím ventilačního systému. Pára z šachty reaktoru 

prostupuje do prostoru HZ, kde kondenzuje. Tím je zajištěna přirozená cirkulace.  

Kondenzace páry vystupující z šachty reaktoru bude zajištěna souborem prostředků 

dlouhodobého odvodu tepla (DOT). Kondenzací páry bude zároveň zajištěno 

snížení tlaku v HZ. DOT bude dále popsán v kapitole 2.6.4. Aby při poklesu tlaku 

nebyla ohrožena integrita HZ podtlakem, byly do projektu doplněny tzv. rušiče 

vakua. Ty umožňují přepouštění vzdušiny ze záchytných komor systému XL zpět 

do HZ a tím regulaci tlaku. Nahromaděný kyslík může být navíc použitý 

k restartování rekombinátorů vodíku. Při DEC-B musí být zároveň umožněno 

doplňování chladiva do HZ, pro doplnění chladiva zkondenzovaného v místnostech 

bez možnosti návratu do šachty reaktoru. Aby bylo zvládnutí těžké havárie úspěšné, 

musí projekt obsahovat také prostředky pro trvalé zaplavení tlakové nádoby 

reaktoru. Kromě výše zmíněného musí být zajištěny dostatečné kapacity pro 

monitorování parametrů, zajištění elektrického napájení, zdrojů vody a dalších 

médií. [2] 
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Obrázek 6: Základní schéma strategie IRV-Ex [8] 

 

2.6.4. Dlouhodobý odvod tepla 

Při těžké havárii s tavením paliva se na JE Dukovany počítá s konceptem zmírnění 

této havárie popsaném v kapitole 2.6.3. Při zaplavení šachty reaktoru bude 

docházet k produkci páry a tím i k natlakování HZ. Pára bude kondenzovat na 

stěnách HZ, což způsobí jejich postupný ohřev a tím bude snižována i rychlost 

kondenzace. Nebezpečí natlakování HZ spočívá především v úniku aktivity 

netěsnostmi. Při překročení pevnostních limitů by pak mohlo dojít k úplné ztrátě 

integrity HZ. Snížení tlaku může být dosáhnuto spuštěním systému TQ popsaném 

v kapitole 2.6.1. Tento systém však není na stavy DEC-B projektován. Proto byl do 

projektu doplněn principiálně podobný systém dlouhodobého odvodu tepla (DOT), 

který je odolný vůči podmínkám při těžké havárii. Je navržen s redundancí 100 %, 

což je nad rámec požadavků IAEA. [31] Předpokládá se, že v případě potřeby bude 

v provozu vždy jen jedna divize tohoto systému. [2], [31], [32] 

Systém DOT je složen z vnitřního chlazeného a venkovního chladicího 

okruhu. Schéma tohoto systému je na obrázku 7. Vnitřní okruh se skládá 

z turbočerpadla, výměníku tepla a potrubí. Turbočerpadlo nasává vodu z podlahy 

spojovacího koridoru mezi boxem PG a prostorem barbotážní věže. Pohon čerpadla 

je zajištěn napojením hnací hřídele na turbínové kolo poháněné vodou z venkovního 

okruhu. Na výtlaku z čerpadla bude umístěn deskový chladič, který bude chlazený 

vodou vystupující z turbínového kola. Výstup z chladiče bude potrubím veden na 

úroveň 11. žlabu systému XL. Na rozdíl od systému TQ, kde jsou pro rozprašování 

média použity trysky, bude roztok čerpaný systémem DOT rozprašován pomocí 

perforovaného plechu. To vzhledem k poklesu tlakových ztrát snižuje i požadavky 
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na výkon turbočerpadla. Zároveň toto řešení nevyžaduje tak jemné síto na jeho 

sání, protože nemůže dojít k zanesení sprchovacích trysek. Působení gravitačních 

a aerodynamických sil dojde k rozpadu proudu vytékajícího z perforovaného plechu 

na samostatné kapky. Voda venkovního okruhu, která pohání turbočerpadlo a 

chladí výměník, pokračuje přes hranice HZ hadicovým vedením do chladicí věže 

nebo koncového jímače tepla, kde se ochladí. Ochlazená voda poté bude nasávána 

mobilním čerpadlem, které bude poháněné spalovacím motorem a dodávána zpět 

do HZ. Na hranici HZ budou instalovány připojovací místa, která umožní napojení 

hadicového vedení na potrubí uvnitř HZ a rozvod média do a od zařízení vnitřního 

okruhu systému DOT. Zda bude venkovním chladičem chladicí věž nebo koncový 

jímač tepla bude určeno dle stavu na lokalitě. [2], [32] 

 Představené řešení reprezentuje plnohodnotný systém 4. úrovně DiD, které 

není závislé na jiných systémech a technologie uvnitř HZ využívá ke své funkci 

pouze pasivních prvků. Aktivní médium zůstává v HZ a průnik aktivity z tohoto 

média je eliminován použitím vyššího tlaku ze strany chladicího média. Nevýhodou 

tohoto řešení je časová náročnost na sestavení a uvedení do provozu. Dle výsledků 

analýz [32] jsou však k dispozici dostatečné časové rezervy. 

 

 
Obrázek 7: Základní schéma systému DOT [32] 
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3. Praktická část 

V této části bude popsán použitý výpočetní program, kterým je OpenModelica. Dále 

zde bude popsán sestavený výpočetní model, jehož primárním výstupem budou 

průběhy teplot v HZ při odvodu tepla systémem DOT v závislosti na teplotě chladicí 

vody. Na závěr této části bude prezentován výstup z tohoto modelu. 

3.1. Výpočetní program 

Jazyk Modelica je objektově orientovaný, deklarativní modelovací jazyk pro 

komponentně orientované modelování komplexních systémů. Objektově 

orientované programování pracuje s objekty, což je jedinečná a jednoznačně 

identifikovatelná entita daná parametry, které ji odlišují od dalších objektů. Výsledný 

program je pak tvořen skupinou spojených a vzájemně komunikujících objektů. 

Deklarativní znamená, že je specifikován cíl, který má být dosáhnut a samotná 

algoritmizace je provedena programem. Komponentně orientované modelování pak 

umožňuje skládání nezávislých komponent do různě složitých systémů. 

OpenModelica je open-sourcové prostředí vyvíjené asociací Open Source 

Modelica Consortium. Je založené na modelovacím jazyce Modelica a slouží pro 

modelování, simulaci, optimalizaci a analýzu dynamických systémů. Skládá se 

z několika hlavních nástrojů, které zde budou popsány. OpenModelica Connection 

Editor (OMEdit) je grafické uživatelské rozhraní s otevřeným zdrojovým kódem, 

které je určeno pro vytváření, úpravy a simulaci modelů v textovém a grafickém 

režimu. OpenModelica Shell je interaktivní rozhraní příkazového řádku, které 

interpretuje příkazy pro simulaci a vykreslování. OpenModelica Compiler je 

kompilátor jazyku Modelica, který překládá do kódu C++. Definice tříd, funkcí a 

proměnných překládaných kompilátorem mohou být definovány uživatelem nebo 

získány z knihoven. Kompilátor obsahuje také řešič algebraických a diferenciálních 

rovnic. [33], [34] 

Na obrázku 8 je znázorněn jednoduchý příklad modelování v grafickém 

rozhraní. Uvedený příklad simuluje sdílení tepla kondukcí mezi dvěma hmotami se 

stejnou tepelnou kapacitou, ale rozdílnými počátečními teplotami. Jednotlivé 

komponenty modelu byly na pracovní plochu umístěny přetažením z prohlížeče 

knihoven, který je na obrázku 8 označený červeným rámečkem. Je možné si 

všimnout, že základní knihovna Modelica obsahuje objekty určené na modelování 

nejen tepelných modelů, ale také elektrických, magnetických, mechanických aj. 

V dialogovém okně (obr. 9) je možné nastavit komponentám některé parametry. 

V popisovaném příkladu lze nastavit hmotě tepelnou kapacitu a počáteční teplotu.  
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Obrázek 8: OMEdit – grafické rozhraní 
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Obrázek 9: OMEdit – dialogové okno komponenty 

Propojením konektorů jednotlivých komponent pak dojde k jejich spojení, což 

umožní sdílení parametrů v celém modelu. V modrém rámečku na obrázku 8 je 

tlačítko pro spuštění simulace. V dialogovém okně simulace (obr. 10) je možné 

nastavit počáteční a koncový čas simulace, počet intervalů nebo časovou délku 

intervalu. Dále je zde možné nastavit metodu řešení diferenciálních rovnic. Pro 

účely této práce byla vybrána metoda DASSL. Jedná se o implicitní, vícestupňový 

řešič, který je poměrně stabilní. Má relativně vyspělý zdrojový kód, jehož historie 

sahá do 80. let 20. století. Jeho bližší popis je uveden například v [35]. Tolerance 

1∙10-6 bude použitá i pro výpočty v této práci. V zeleném rámečku na obrázku 8 jsou 

vyznačeny tlačítka, která umožňují přepínat mezi okny modelování, grafy po 

proběhnutí simulace a laděním programu. Tlačítka ve žlutém rámečku umožnují 

přepínat mezi grafickým a textovým rozhraním modelu. Textová část kódu je na 

obrázku 11. Obecně jsou v ní definovány komponenty použité v modelu, iniciační 

rovnice a rovnice vzniklé propojením jednotlivých komponent. Každá komponenta 

může obsahovat grafickou a textovou definici, což umožňuje vytvoření komplexního 

modelu z více menších modelů. Pro tuto práci bude kromě vlastních 

namodelovaných komponent použita knihovna ThermoSysPro [36] vyvíjená 

francouzskou společností EDF. Tato knihovna obsahuje převážně komponenty 

týkající se termohydrauliky a SKŘ. Je navržena pro modelování tepelných 

elektráren a energetických systémů a je využívána i pro průmyslové účely. 
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Obrázek 10: OMEdit – dialogové okno simulace 

 
Obrázek 11: OMEdit – textové rozhraní 
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3.2. Popis modelu 

Jako výchozí scénář je uvažovaná havárie LOCA s únikovým otvorem 200 mm na 

horké větvi hlavního cirkulačního potrubí bez dostupnosti aktivních SAOZ 

popsaných v kapitole 2.6.1, která je postulovaná pro vznik těžké havárie 

s následkem tavení jaderného paliva uvnitř TNR. Teplo uvolňované z taveniny 

způsobuje vypařování média v zaplavené šachtě reaktoru při strategii IVR, což vede 

k nárůstu tlaku v HZ. Projektový tlak HZ je stanoven na 250 kPa přetlaku, ale 

odhaduje se, že reálné pevnostní limity HZ jsou přibližně 350 kPa přetlaku. 

Analyzované varianty se proto budou počítat s aktivací systému DOT právě při 

tomto tlaku. Dle analýzy [32] bude tohoto tlaku dosaženo zhruba po 6,3 dne od 

začátku těžké havárie, jak je graficky zobrazeno na obrázku 12. V této práci budou 

analyzovány scénáře pro rozdílné teploty chladicí vody – pro letní období s extrémní 

teplotou chladicí vody 40 °C, průměrnou teplotu chladicí vody 20 °C a pro zimní 

období s teplotou chladicí vody 5 °C. 

 
Obrázek 12: Průběh tlaku v HZ 

 

3.2.1. Hermetická zóna 

Základním prvkem vytvořeného modelu je objekt „HZ“ označený na obrázku 15 

číslem 1. Ten tvoří zjednodušený model HZ, který byl aproximován svislým válcem 

o objemu 50 300 m3, což přibližně odpovídá součet objemů jednotlivých prostor HZ, 

jak vyplývá z tabulky 5. Množství chladiva v HZ bylo převzato za analýzy [32] a je, 

pro scénář uvažovaný v této práci, na obrázku 13 znázorněno modrou křivkou, tedy 

scénářem č. 4. 
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Tabulka 5: Objemy HZ [37] 

Název místnosti Objem [m3] 

Šachta reaktoru 539 

Místnosti vzduchotechniky 4 598 

Box PG 5 448 

Spojovací koridory 1 171 

Slepé objemy 5 220 

Paluba HCČ 2 350 

Šachta barbotéru 13 833 

Plynojemy 17 093 

 
Obrázek 13: Množství chladiva v HZ 

Fyzikální model objekt „HZ“ je založen na nerovnovážné dvoufázové formulaci 

rovnice rovnováhy tekutin. V modelu je vodní pára v atmosféře HZ na mezi sytosti 

a není uvažována přítomnost vzduchu. V této fázi havárie bude totiž většina 

vzduchu a dalších nekondenzovatelných plynů vytlačena do záchytných 

plynonojemů. Zbylý vzduch bude spotřebován rekombinátory na spalování vodíku 

nebo zachycen ve slepých objemech, které jsou zanedbány. Uvažovaní přítomnosti 

vzduchu by výrazně zvýšilo složitost modelu a vzhledem k nízké koncentraci a 

tepelné kapacitě se nepředpokládá výrazné ovlivnění přesnosti výsledku. Jako 

médium je uvažována čistá voda. Zanedbána je tedy ve vodě rozpuštěná kyselina 

boritá, pro kterou nebyla nalezena knihovna, která by obsahovala její teplotechnické 

vlastnosti v jazyku Modelica. Vytvoření takové knihovny a její implementace do 

modelu by byla značně složitá a výsledný efekt by nebyl tak výrazný, vzhledem 

k tomu, že hmotnostní podíl kyseliny borité v médiu je maximálně v řádu jednotek 
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procent. V následujícím textu budou uvedeny důležité rovnice, kterými je objekt „HZ“ 

namodelován. 

Rovnice (1) stanovuje hmotnostní bilanci pro kapalnou fázi mezi médiem 

„vystupujícím z HZ“ do systému DOT, „vstupujícím do HZ ze systému DOT“, 

kondenzací a odpařováním kapaliny v objektu „HZ“. Hmotnostní bilance pro plynou 

fázi, je dána rovnicí (2). Protože v modelu nejsou uvažovány úniky přes netěsnosti 

HZ, je člen �̇�𝑣 roven nule. 

   

𝜌𝑙 ∙
𝑑𝑉𝑙

𝑑𝑡
+ 𝑉𝑙 [(

𝜕𝜌𝑙

𝜕𝑃
)

ℎ
∙

𝑑𝑃

𝑑𝑡
+ (

𝜕𝜌𝑙

𝜕ℎ
)

𝑃
∙

𝑑ℎ1

𝑑𝑡
] = 𝑚𝑙,𝑖̇ − 𝑚𝑙,𝑜̇ + 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑̇ −  𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝̇  

 

(1) 

 ρ𝑣 ·
𝑑𝑉𝑣

𝑑𝑡
+ 𝑉𝑣 ∙ [(

∂ ρ 𝑣
∂P

 )
ℎ

·  
𝑑𝑃

𝑑𝑡
+  (

∂ ρ 𝑣
∂h

 )
𝑃

·
𝑑ℎ𝑣

𝑑𝑡
] =  �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝− �̇�𝑣 −  �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 

 

(2) 

V rovnici (3) resp. (4) je energetická bilance pro kapalnou, resp. plynnou fázi v HZ. 

Lze si všimnout, že v modelu není uvažován tepelný tok do zdi HZ a tepelný tok ze 

zdi HZ do okolí. Tepelné ztráty přes stěny HZ lze spočítat ze znalosti tloušťky stěn 

HZ, jejich plochy, tepelné kapacity a součinitele tepelné vodivosti materiálu. 

Stanovení celkového prostupu tepla z HZ je obtížné, protože některé prostory 

sousedí s dalšími místnostmi, které nejsou součástí hermetické zóny a jiné s okolní 

atmosférou. Součinitel tepelné vodivosti železobetonu je navíc poměrně nízký. Jeho 

hodnota je přibližně 1,5 W/m∙K [38]. Ztráty přes stěny HZ jsou tedy v tomto modelu 

zanedbatelné. 

 

𝑉𝑙 ∙ (ρ1 ∙
𝑑ℎ𝑙

𝑑𝑡
−

𝑑𝑃

𝑑𝑡
 )= (�̇�𝑙,𝑖+�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑) · (ℎ𝑙

𝑠𝑎𝑡 - ℎ𝑙) - �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 · (ℎ𝑣
𝑠𝑎𝑡 - ℎ𝑙) - �̇�𝑙,𝑜· (ℎ𝑙,𝑜 - 

ℎ𝑙) + 𝑊𝑣𝑙 + 𝑊𝑒ℎ 

(3) 

 

𝑉𝑣· (ρ𝑣 · 
𝑑ℎ𝑣

𝑑𝑡
  

𝑑𝑃

𝑑𝑡
 ) = �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 · ( ℎ𝑣

𝑠𝑎𝑡  − ℎ𝑣) - �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 · ( ℎ𝑙
𝑠𝑎𝑡- ℎ𝑣) - �̇�𝑙,𝑖 · ( ℎ𝑙

𝑠𝑎𝑡- ℎ𝑙,𝑖) 

- �̇�𝑣 · ( ℎ𝑣,𝑜- ℎ𝑣) - 𝑊𝑣𝑙 - 𝑊𝑣𝑤 

 

(4) 

Energie vyměněná mezi parní a kapalnou fází je vyjádřena rovnicí (5). 

 
𝑊𝑣𝑙 = 𝐾𝑣𝑙 ∙ 𝐴 ∙ ( 𝑇𝑣 - 𝑇𝑙 ) 

 

(5) 

Hmotnostní množství zkondenzované, resp. vypařené kapaliny je modelováno 

pomocí rovnic (6) resp. (7). V modelu není uvažována kondenzace páry na stěnách 

HZ, a to z toho důvodu, že stěny budou v této fázi havárie již dostatečně zahřáté, 

takže příspěvek tohoto členu nebude tak výrazný.  

 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑑 · ρ𝑣 · 𝑉𝑣 · 
ℎ𝑣

𝑠𝑎𝑡   − ℎ𝑣

ℎ𝑣
𝑠𝑎𝑡− ℎ𝑙

𝑠𝑎𝑡 (6) 
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�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 = 𝐶𝑒𝑣𝑎𝑝 · ρ𝑙 · 𝑉𝑙 · 
  ℎ𝑙− ℎ𝑙

𝑠𝑎𝑡  

ℎ𝑣
𝑠𝑎𝑡− ℎ𝑙

𝑠𝑎𝑡 (7) 

 

Výše uvedená sada rovnic je doplněna stavovými rovnicemi pro vodu a vodní páru, 

jejichž hodnoty jsou v modelu volány z knihovny ThermoSysPro, která vychází ze 

standardu IAPWS/IF97 [39]. Tato knihovna je použita i pro další objekty obsažené 

v tomto modelu. 

 

3.2.2. Reaktor 

Dalším modelovaným objektem je „reaktor“ prezentovaný grafickou označenou na 

obrázku 15 číslem 2. Ten je složen z objektu HeatSource obsaženém v knihovně 

ThermoSysPro a do něj vstupujícím polynomem, který byl určen na základě grafu 

uvolňovaného tepla z analýzy [32] uvedeném na obrázku 14. Polynom je daný 

rovnicí (8) a s dostatečnou přesností pokrývá teplený výkon vznikající v HZ 

v simulovaném časovém období. 

 

𝑦 = 5,11859 ∙ 106 − 3,60456 ∙ 𝑡 + 2,52126 ∙ 10−6 ∙ 𝑡2 
(8) 

Jak je vidět z obrázku 14 není pojmenování objektu „reaktor“ úplně přesné, protože 

kromě tepla uvolňovaného z taveniny, reprezentuje i teplo vznikající chemickými 

procesy a rekombinací vodíku. Příspěvek posledních dvou jmenovaných jevů je 

však v čase spuštění simulace prakticky nulový. Objekt „reaktor“ je pak do objektu 

„HZ“ napojený tepleným konektorem. Grafické znázornění tepelného výkonu 

vznikajicího v HZ je pak pro celý čas simulace graficky ilustrováno na obrázku 25. 

 

Obrázek 14: Teplo uvolňované v HZ 
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3.2.3. Turbočerpadlo 

Další částí modelu je objekt „pump“ označený číslem 3 na obrázku 15. Tento objekt 

reprezentuje turbočerpadlo. Turbočerpadlo musí zajistit sání dostatečného 

množství média z podlahy koridoru mezi boxem PG a barbotážní věží, a dostatečný 

výtlak, který bude pokrývat tlakové ztráty výměníku DOT a potrubí vyvedeného 

na úrovni jedenáctého vakuobarbotážního žlabu. V uvažovaném řešení systému 

DOT bude pohon tohoto turbočerpadla zajištěn přes turbínové kolo poháněné vodou 

vnějšího okruhu. V modelu není pohon přes turbínové kolo pro stanovení otáček 

modelován a objektu „pump“ jsou přiřazeny konstantní otáčky 500 ot/min. 

Energetická bilance, bilance mechanických a hydraulických sil jsou v modelu 

vyjádřeny rovnicemi (9), (10) a (11). 

 

𝑔 ∙ ℎ𝑛 = 𝜂ℎ ∙ (ℎ𝑜 − ℎ𝑖) 
(9) 

  

𝑊𝑚 =
𝜌 ∙ 𝑞 ∙ (ℎ𝑜 − ℎ𝑖)

𝜂
𝑚

 
(10) 

  

𝑊ℎ =
𝑞 ∙ (𝑃𝑜 − 𝑃𝑖)

𝜂
ℎ

 
(11) 

Průměrnou hustotu média lze zjistit z rovnice (12). 

  

𝜌 = 𝑓𝑝 (
𝑃𝑖 + 𝑃𝑜

2
,
ℎ𝑖 + ℎ𝑜

2
) 

 

(12) 

Hmotnostní průtok čerpadlem pak lze vypočítat za pomoci rovnice (13) a výtlačná 

výška je dána rovnicí (14).  

  

�̇� =  𝑞 ∙  𝜌 
(13) 

  

ℎ𝑛 =  
𝛥𝑃

𝜌 ∙ 𝑔
 

 

(14) 

3.2.4. Výměník 

Výtlak čerpadla je napojen na deskový výměník namodelovaný objektem „HEX“, 

který je na obrázku 15 označen číslem 4. Materiál jednotlivých plátů výměníku byl 

zvolen ALLOY 316 s tloušťkou stěny 0,5 mm. Součinitel teplotní vodivosti pro tento 

materiál je asi 16 W/m.K při  teplotě 20 °C [40]. Počet plátů byl zvolen na 100 a 

celková teplosměnná plocha je rovna 50 m2. Pro účely výpočtu byl výměník 

pomyslně rozdělený na 5 hydraulických buněk, kdy pro každou buňku probíhá 

vypočet termo-fyzikálních vlastností na základě průměrného tlaku a měrné 

enthalpie média v buňce. Model neuvažuje akumulaci tepla v plášti výměníku a 
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podélné vedení tepla ve stěnou plátu. Hmotnostní bilance pro horkou, resp. 

studenou část je vyjádřena rovnicí (15), resp. (16). 

�̇�ℎ,𝑖−1:𝑖  −  �̇�ℎ,𝑖:𝑖+1 =  0 (15) 

�̇�𝑐,𝑖 − 1:𝑖 −  �̇�𝑐,𝑖:𝑖 + 1 =  0 (16) 

Energetická bilance je namodelována rovnicí (17) pro horké médium a rovnicí (18) 

pro chladné médium. Obě rovnice uvažují tekutinu jako nestlačitelnou. 

𝑉ℎ

𝑁 −  1
 ·  ρℎ,𝑖 ·  

𝑑ℎℎ,𝑖

𝑑𝑡
 =  �̇�ℎ,𝑖 − 1: 𝑖  ·  ℎℎ,𝑖 − 1: 𝑖 − �̇�ℎ,𝑖: 𝑖 + 1  ·   ℎℎ,𝑖:𝑖 + 1  − Δ𝑊𝑖 (17) 

  
𝑉𝑐

𝑁 −  1
 ·  ρ𝑐,𝑖 ·  

𝑑ℎ𝑐,𝑖

𝑑𝑡
 =  �̇�𝑐,𝑖 − 1: 𝑖  ·  ℎ𝑐,𝑖 − 1: 𝑖 −  �̇�𝑐,𝑖: 𝑖 + 1  ·   ℎ𝑐,𝑖:𝑖 + 1  + Δ𝑊𝑖 

 

(18) 

Přestup tepla se skládá z konvekce z teplého média do plátu, kondukce plátem a 

konvekcí z plátu do chladného média, což lze formulovat jako 

  
1

𝑈𝑖
=

1

𝐾ℎ,𝑖
+

1

𝜆𝑚

𝑒𝑚

+
1

𝐾𝑐,𝑖
 (19) 

Platí tedy, že 

𝛥𝑊𝑖 = 𝐾ℎ,𝑖 ∙ 𝛥𝐴𝑖 ∙ (𝑇ℎ,𝑖 − 𝑇𝑤,ℎ,𝑖) =
𝜆𝑚

𝑒𝑚
∙ 𝛥𝐴𝑖 ∙ (𝑇𝑤,ℎ,𝑖 − 𝑇𝑤,𝑐,𝑖)

= 𝐾𝑐,𝑖 ∙ 𝛥𝐴𝑖 ∙ (𝑇𝑤,𝑐,𝑖 − 𝑇𝑐,𝑖) 

 

(20) 

Součinitelé přestupu tepla K ve vztahu (20) jsou vypočítané pomocí korelace Dittus-

Boelter ve tvaru 

  

𝐾 = 0,023 ∙ 𝜆 ∙ 𝑅𝑒0,8 ∙ 𝑃𝑟0,4/𝐷ℎ 

 

(21) 

Výměna tepla mezi vnitřním a vnějším médiem je tedy u objektu „HEX“ modelována 

rovnicí (22). 

Δ𝑊𝑖  =  𝑈𝑖 · Δ𝐴𝑖 · (𝑇ℎ,𝑖 – 𝑇𝑐,𝑖 ) 

 
(22) 

Rovnicemi (23) a (24) je respektován zákon zachování hybnosti pro chlazené a 

chladicí médium. 

𝑃ℎ,𝑖 + 1 =  𝑃ℎ,𝑖  − 
�˄�,ℎ

𝑁
 ·  

�̇�ℎ,𝑖:𝑖 +1 ∙ |�̇�ℎ,𝑖:𝑖 +1 |

𝑁𝑐
2  · ρh,i

 (23) 

𝑃𝑐,𝑖 + 1 =  𝑃𝑐,𝑖  − 
�˄�,𝑐

𝑁
 ·  

�̇�𝑐,𝑖:𝑖 +1 ∙  |�̇�𝑐,𝑖:𝑖 +1 |

𝑁𝑐
2  · ρc,i

 (24) 
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3.2.5. Potrubí 

Poslední částí vnitřního okruhu je objekt „pipe“ označený na obrázku 15 číslem 5. 

Tento prvek charakterizuje tlakové ztráty v potrubí mezi výstupem z výměníku a 

vyústěním potrubí do HZ na úrovni jedenáctého barbotážního žlabu. I když výška 

mezi těmito úrovněmi je ve skutečnosti asi 40 m, byl objekt „pipe“ konzervativně 

namodelován na výškový rozdíl 60 m a délku taktéž 60 m. Tím byla do výpočtu 

tlakových ztrát obsažena i rezerva pro délku potrubí ve vodorovném směru, tlakové 

ztráty kolen, jelikož axonometrie potrubí v HZ není známá a další případné místní 

ztráty. Byl tak zajištěn dostatečný tlak na výstupu z potrubí. Celková tlaková ztráta 

je pak spočtena podle rovnice 

ΔP = ΔP𝑓 +  ΔP𝑔 +  
𝐿

𝐴𝑝
 ·  

𝑑�̇�

𝑑𝑡
 (25) 

Kde 

ΔP𝑓 =  
𝛬𝑓  ·  𝐿

𝐷
·  

𝑚 ̇ ·  |𝑚|̇

2 ·  𝐴𝑝
2 ·  ρ 

 (26) 

Pro drsnost potrubí 0,1 mm je použita korelace 

𝛬𝑓  = [2 ·  log10 (
3,7

𝜀
)]

−2

 (27) 

Použitý model nesimuluje teplené ztráty (zisky) z atmosféry HZ do kapaliny v 

potrubí, tudíž se nemění hustota média po délce trubky. 

 

3.2.6. Vnější okruh 

Vnější chladicí okruh je na obrázku 15 označen číslem 6. Jak je uvedeno 

v kapitole 2.6.4, vnější okruh je tvořen mobilním čerpadlem, které čerpá vodu 

z bazénu chladicí věže nebo koncového jímače tepla a ta je potom hadicovým 

vedením dopravována do HZ, kde slouží k pohonu turbočerpadla a jako chladicí 

voda chladiče DOT. Po výstupu z HZ je dopravována zpět do venkovního chladiče. 

Díky vyššímu tlaku ze strany vnějšího okruhu je vyloučen průnik vody z HZ do 

životního prostředí. 

Mobilní čerpadlo je reprezentováno prvkem „SourceQ“ z knihovny 

ThermoSysPro. Hmotnostní průtok vody byl pevně nastaven na 130 kg/s pro 

všechny varianty. Měrné enthalpie vody jsou pro analyzované scénáře různé a jsou 

uvedeny v tabulce 6. Při odečtu měrných enthalpií bylo zohledněno jejich zvýšení 

prací mobilního čerpadla. Hadicové vedení je modelováno prvky „pipe_out1“ pro 

vedení vedoucí od čerpadla do HZ a „pipe_out2“ pro vedení z HZ do venkovního 

výměníku. Délka každého prvku byla nastavena na 1000 m – celková délka vedení 

je tedy 2 km. Průměr byl stanoven na 0,2 m a drsnost vnitřního povrchu na 0,05 mm. 

Převýšení „pipe_out1“ je +6 m a pro „pipe_out2“ je -6 m. Tepelné ztráty hadicového 

vedení nejsou uvažovány. Hadicové vedení je modelováno na základě rovnic (25), 



44 
 

(26) a použitá korelace pro výpočet součinitele třecích ztrát pro zvolenou drsnost je 

ve tvaru:  

  
𝛬𝑓  = [1,8 ·  log10(𝑅𝑒) − 1,64]−2 

 

(28) 

Vývod hadicového vedení do venkovního chladiče je v použitém modelu 

zastoupeno použitím objektu „SinkP“. Není tedy uvažován ohřev vody v bazénu 

chladicí věže nebo koncového jímače tepla. Odvod tepla z bazénu by byl způsoben 

převážně sdílením tepla z bazénu do jeho stěn a následně do okolní horniny, 

konvekcí z hladiny do atmosféry a odparem vody. Poslední dva jmenované způsoby 

by silně závisely nejen na teplotě okolí, ale také na rychlosti proudění vzduchu nad 

bazénem. 

Tabulka 6: Měrné enthalpie chladicí vody 

Teplota chladicí vody 

[°C] 

Měrné enthalpie chladicí vody 

[kJ/kg] 

40 168,35 

20 84,79 

5 21,71 

Obrázek 15: Výpočetní model 
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3.3. Výsledky 

Jak bylo zmíněno, tato práce analyzuje střední teplotu vody v HZ při odvodu tepla 

systémem DOT při různých teplotách chladicí vody. Byly zvoleny tři teploty chladicí 

vody, které jsou 40 °C, 20 °C a 5 °C. Takto zvolené teploty reprezentují možné 

teploty chladicí vody v závislosti na ročním období. Výpočetní model, kterým bylo 

zde prezentovaných výsledků dosaženo, je popsán v kapitole 3.2.  Získané výsledky 

byly z programu OpenModelica exportovány a vykresleny pomocí programu 

gnuplot [41]. Simulace byla provedena pro 600000 s od uvedení systému DOT do 

provozu, což je doba, která přibližně odpovídá jednomu týdnu. Na obrázku 16 je 

uvedeno porovnání výsledků z analýzy [32] pro teplotu chladicí vody 40 °C 

s výsledky, které byly vypočtené modelem popsaným v této práci. Jelikož jsou 

hodnoty v analýze [32] uvedeny pro kratší časový interval, než byl uvažován ve 

výpočetním modelu, je toto porovnání provedeno jen do času uvažovaném 

analýzou [32], který je přibližně 4,7 dne. 

 

Obrázek 16: Porovnání teplot média v HZ 

Jak je vidět z obrázku 16, střední teplota média v HZ v modelovaném výpočtu 

začíná na vyšší teplotě, než v analýze [32], a to přibližně o 5 °C. To je dáno 

naprogramováním modelu, který na počátku spuštění systému DOT uvažuje střední 

teplotu vody v HZ na teplotě sytosti, která je 138,9 °C. Pokles teploty v modelu je 

zpočátku trochu prudší, ale postupně se ustaluje. V konečné fázi je rozdíl mezi 

teplotou získanou z výpočtu a hodnotou uvedenou v analýze [32] přibližně 1,5 °C. 

Díky tomuto porovnání lze předpokládat, že navržený výpočetní model je relativně 

přesný i pro další teploty chladicí vody. 

Hlavní výstup této práce, tedy závislost teploty média v HZ na teplotě chladicí 

vody, je graficky znázorněn na obrázku 17. 
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Obrázek 17: Průběh teplot v HZ 

Z obrázku 17 je vidět, že ihned po spuštění systému DOT dochází k relativně 

prudkému snižování střední teploty média v HZ. Při nejvíce pesimistické variantě, 

která uvažuje teplotu chladicí vody 40 °C, dojde do 1,2 dne k poklesu teploty vody 

v HZ pod 100 °C a dále se snižuje. Rozdílné rychlosti poklesu teploty jsou dané 

zejména rozdílem teplot na výměníku systému DOT mezi chladicí a chlazenou 

vodou, který klesá s rostoucí teplotou chladicí vody. Teplotní parametry vody ve 

výměníku jsou uvedeny na obrázcích 19, 20 a 21. Po rychlém poklesu teplot 

v prvních hodinách od spuštění systému DOT se rychlost snižování teplot postupně 

zpomaluje, až by se přiblížila teplotě chladicí vody v závislosti na parametrech 

chladiče. Teploty v HZ dosažené provozem DOT na konci simulace jsou uvedeny 

v tabulce 7. Další výsledky získané výpočetním modelem jsou uvedené 

v kapitole 3.3.1. 

Tabulka 7: Teploty v HZ na konci simulace 

Teplota chladicí vody 
[°C] 

Teplota vody v HZ 
[°C] 

40 75,5 

20 57,3 

5 44,4 

 

3.3.1. Ostatní výsledky 

Tato kapitola obsahuje další parametry systému DOT získané výpočetním 

modelem. Na obrázku 18 je graficky znázorněn hmotnostní průtok média na výtlaku 

turbočerpadla systému DOT, které saje médium z podlahy koridoru mezi boxem PG 

a barbotážní věží. Hmotnostní průtok roste s poklesem teploty nasávaného média, 

což je dané zvyšováním hustoty tohoto média. Vyšší hmotnostní průtok pak zároveň 

zvyšuje i rychlost snižování teploty. 
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Obrázek 18: Hmotnostní průtok čerpadlem DOT 

Na obrázcích 19, 20 a 21 jsou vykresleny teploty chlazené vody na výstupu a teploty 

chladicí vody na vstupu do výměníku systému DOT pro jednotlivé varianty výpočtu. 

Z obrázku 19 je patrné, že na začátku provozu systému DOT s teplotou chladicí 

vody 40 °C byl tento teplotní rozdíl 16,5 °C a na konci simulace 7,7 °C. Rozdíl mezi 

vstupní a výstupní teplotou horké strany výměníku je pak pro začátek, resp. konec 

simulace 82,5 °C, resp. 27,9 °C. 

 

 
Obrázek 19: T chlazené vody na výst. z výměníku při vst. T chladicí vody 40 °C 
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Obrázek 20 ilustruje výše popsaný teplotní rozdíl, který je pro variantu s chladicí 

vodou o teplotě 20 °C na začátku provozu systému DOT 22,4 °C a na konci simulace 

9,8 °C. Rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou horké strany výměníku je pak pro 

začátek, resp. konec simulace 96,6 °C, resp. 27,6 °C 

 
Obrázek 20: T chlazené vody na výst. z výměníku při vst. T chladicí vody 20 °C 

Poslední varianta s teplotou chladicí vody 5 °C je na obrázku 21. Rozdíl teplot, které 

jsou na něm vykresleny, je pro začátek, resp. konec simulace 27,9 °C, resp. 12,0 °C. 

Rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou horké strany výměníku je na začátku 

provozu systému DOT 106,0 °C a na konci simulace 27,4 °C. 

 
Obrázek 21: T chlazené vody na výst. z výměníku při vst. T chladicí vody 5 °C 
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Na obrázku 22 jsou graficky znázorněny tlakové ztráty horké strany výměníku DOT 

a na obrázku 23 tlakové ztráty v potrubí mezi výstupem tekutiny z výměníku a 

vyústěním do atmosféry HZ v horním prostoru vakuobarbotážní věže. Součtem 

hodnot tlakových ztrát těchto dvou prvků výpočetního modelu pro odpovídající 

teploty chladicí vody a časové intervaly je možné získat celkový rozdíl tlaku, kterého 

je potřeba dosáhnout mezi sáním a výtlakem čerpadla systému DOT k dopravení 

média z podlahy koridoru na úroveň 11. žlabu systému XL. 

 
Obrázek 22: Tlakové ztráty horké strany výměníku DOT 

 

Obrázek 23: Tlakové ztráty v potrubí uvnitř HZ 
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Nižší tlakové ztráty u scénářů s vyššími teplotami chladicí, a tedy i chlazené vody, 

souvisí především s poklesem hustoty média s rostoucí teplotou. Porovnáním 

obrázku 22 a obrázku 23 lze zjistit, že tlakové ztráty na horké straně výměníku DOT 

tvoří pouze asi 1 % celkových tlakových ztrát vnitřního okruhu. U potrubí je pak 

většina tlakových ztrát tvořena relativně velkým rozdílem výškových hladin vtoku a 

výtoku. Tlakové ztráty třením tvoří také pouze pár jednotek procent celkových 

tlakových ztrát potrubí uvnitř HZ.  

 Celkové tlakové ztráty vnějšího okruhu jsou pro analyzované varianty 

graficky znázorněné na obrázku 24 a i zde se projevuje vliv hustoty na velikost 

tlakových ztrát popsaný výše. Celkové tlakové ztráty vnějšího okruhu jsou dané 

součtem tlakových ztrát přívodního a odvodního hadicového vedení, tlakových ztrát 

využitých pro pohon turbočerpadla a tlakových ztrát na chladné straně výměníku 

systému DOT. Protože pohon turbočerpadla vodou vnějšího okruhu nebyl ve 

výpočtu modelován, byl odhadnut na 400 kPa. Tato hodnota pak byla přičtena 

k výsledkům tlakových ztrát získaných z výpočetního modelu u všech variant 

výpočtu.  

 

Obrázek 24: Tlakové ztráty vnějšího okruhu 

Vzhledem k délce hadicového vedení tvoří, i přes zvolenou nižší drsnost, třecí 

tlakové ztráty přibližně 90 % celkových tlakových ztrát na přívodní větvi. Díky 

konstantní teplotě, a tedy i hustotě, nasávaného média jsou pak tyto ztráty také 

konstantní. Jejich hodnoty pro analyzované scénáře jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8: Celkové tlakové ztráty na přívodní větvi vnějšího okruhu 

Teplota chladicí vody 
[°C] 

Celkové tlakové ztráty 
[kPa] 

40 552,2 

20 586,6 

5 626,2 
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Tlakové ztráty na chladné straně výměníku DOT jsou několikanásobně vyšší než 

na horké straně, přesto jejich příspěvek tvoří nejnižší podíl na tlakových ztrátách 

vnějšího okruhu a pohybuje se mezi 69–75 kPa v závislosti na teplotě chladicí vody 

a času simulace. Hlavní podíl na změnu celkových ztrát má tedy hadicové vedení 

mezi HZ a venkovním výměníkem. Jeho celkový vliv je snížen díky tlakovému 

příspěvku způsobenému záporným rozdílem výtokových a nátokových výšek. Třecí 

tlakové ztráty na tomto členu mají ale stoupající trend, a to díky snižovaní teploty na 

výstupu z chladiče systému DOT vlivem vychlazování HZ. Model venkovního 

okruhu nebyl hlavním cílem této práce, proto v něm nebyly modelovány tlakové 

ztráty místních odporů. Zjednodušeným výpočtem bylo zjištěno, že celkové tlakové 

ztráty na místních odporech vnějšího okruhu tvořené armaturami na hranici HZ 

mohou dosahovat přibližně 50 kPa. Dále nebyla zohledněna, možná změna drsnosti 

potrubí po připojení hadicového vedení na potrubí uvnitř HZ. Ta je vzhledem k délce 

hadicového vedení zanedbatelná.    

Na závěr této kapitoly je na obrázku 25 uveden průběh tepelného výkonu 

uvolňovaného do HZ pro celý čas simulace, který byl namodelován na základě 

rovnice (8). 

 
Obrázek 25: Tepelný výkon uvolňovaný do HZ 
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4. Závěr 

První část diplomové práce vymezuje jadernou bezpečnost a další pojmy, které jsou 

s jadernou bezpečností spojeny. Důraz je kladen na to, aby zde definované pojmy 

byly co nejvíce navázány na zákon č. 263/2016 Sb. Atomový zákon [4] a další 

všeobecně uznávané dokumenty. V této části jsou také popsány stavy jaderných 

zařízení a jejich dělení na základní a rozšířené projektové stavy. Dále jsou zde 

popsány bezpečnostní funkce a jejich rozdělení. V práci je také kapitola, která 

vysvětluje princip ochrany do hloubky, její úrovně, fyzické bariéry a další projektové 

přístupy vedoucí k zajištění jaderné bezpečnosti. Popsána je zde i základní 

bezpečnostní klasifikace systémů, konstrukcí a komponent a jejich zařazení do 

bezpečnostních tříd. V poslední kapitole teoretické části je uveden popis aktivních i 

pasivních havarijních systémů chlazení aktivní zóny reaktorů VVER 440/V-213. 

Dále je zde rozebrána koncepce zmírnění následků rozšířených podmínek. Na 

úplném závěru této části je blíže popsán systém dlouhodobého odvodu tepla. Tento 

systém slouží ke snižování tlaku a teploty uvnitř hermetické zóny při zmírňování 

následků těžké havárie strategií IVR-Ex. V prvním celku tak byla zpracována 

teoretická část práce.  

 Praktická část ve svém úvodu poskytuje stručné představení použitého 

výpočetního programu, kterým je software OpenModelica. Následuje popis 

sestaveného modelu, který vychází z popisu systému dlouhodobého odvodu tepla. 

Cílem modelu je poskytnout průběh teploty média v hermetické zóně v čase na 

základě třech různých teplot chladicí vody. Tyto teploty byly vybrány tak, aby 

prezentovaly možné hodnoty chladicí vody v průběhu celého roku. Jeden 

z analyzovaných scénářů je shodný se scénářem analyzovaným v [32], v této práci 

tedy bylo provedeno porovnání těchto variant. Doba simulace odpovídá přibližně 

7 dnům od spuštění systému dlouhodobého odvodu tepla. V tomto čase dojde u 

všech variant k relativně ustálenému poklesu teploty média v hermetické zóně. 

Kromě výpočtů, které se týkají sdílení tepla, byly v modelu zohledněny i tlakové 

ztráty vnitřního a vnější okruhu systému dlouhodobého odvodu tepla, které jsou 

v této práci také prezentovány. Výsledky uvedené v kapitole 3.3 ukazují, že systém 

dlouhodobého odvodu tepla je účinným prostředkem pro snižování teploty, a tedy i 

tlaku v hermetické zóně v podmínkách těžké havárie s tavením chladiva. Na 

základě popisu systému a kapitoly 2.5 byl tento systém klasifikován jako diverzní. 

Zařízení a potrubní trasy vnitřního okruhu náleží do BT3, dle popisu v kapitole 2.5.1. 

Armatury a trasy, které tvoří tlakovou hranici hermetické zóny pak náleží do BT2. 

 Pro doplnění této práce by bylo zajímavé znát přesnější parametry 

potrubních tras a zařízení vnitřní části systému dlouhodobého odvodu tepla, aby 

bylo možné přesněji namodelovat tlakové ztráty. Stejně tak i u vnějšího okruhu kde, 

díky jeho délce, tvoří tlakové třecí ztráty dominantní složku celkových třecích ztrát. 

Zajímavé by také bylo do výpočtu implementovat model, který by simuloval nárůst 

teploty vody v bazénu venkovního chladiče a tepelných ztrát hadicového vedení. 

Simulace by pak brala do úvahy teplotu okolního vzduchu a rychlost větru a 
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vyhodnocovala by, jak se mění teplota chladicí vody na vstupu do výměníku 

systému dlouhodobého odvodu tepla v závislosti na těchto parametrech. 
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