
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY 

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 

DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING 

 

 

 

 

 

 

SODÍKEM CHLAZENÉ RYCHLÉ REAKTORY 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR‘S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE ALEŠ DAŇHEL 
AUTHOR 

 

 

 

BRNO 2013  

 

 



 



 

Bibliografická citace práce: 

DAŇHEL, A. Sodíkem chlazené rychlé reaktory. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. 59 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Štěpán 

Foral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 

bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 

nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků 

porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných 

trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. Díl 4 Trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb.    

Rád bych zároveň poděkoval panu Ing. Štěpánovi Foralovi za jeho čas, který mi věnoval 

při zpracování bakalářské práce a za jeho cenné připomínky a rady, které velkou měrou 

napomohly ke zpracování této práce. Dále bych rád poděkoval své rodině a přítelkyni, kteří mě 

po celou dobu studia velmi významně podporovali. 

         ……………………………  

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 

 

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Ústav elektroenergetiky 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

Sodíkem chlazené rychlé reaktory 

 

Aleš Daňhel 

 

 

 

 

vedoucí: Ing. Štěpán Foral 

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně, 2013  

 

Brno 

 

 



  BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

   

   Faculty of Electrical Engineering and Communication 

   Department of Electrical Power Engineering 

 

 

 

 

 

 

Bachelor’s Thesis 

Sodium-Cooled Fast Reactors 

 

by 

Aleš Daňhel 

 

 

 

Supervisor: Ing. Štěpán Foral 

Brno University of Technology, 2013 

 

Brno 

 



 Abstrakt 

 

6 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá rychlými reaktory chlazenými tekutým sodíkem. 

Komplexně popisuje problematiku technologie sodíkem chlazených rychlých reaktorů. Pozornost 

byla věnována základním specifikacím a parametrům těchto zařízení. Stručně byly popsány 

jaderné reakce, které probíhají v aktivní zóně sodíkem chlazených reaktorů, ale i chemické reakce 

spojené s funkcí tekutého sodíku jako chladiva a teplonosné látky. Pozornost byla rovněž 

věnována rozdílům v uspořádání aktivní zóny a strojním zařízením specifickým pro sodíkem 

chlazené rychlé reaktory. Dále je v této bakalářské práci sestaven přehled sodíkem chlazených 

rychlých reaktorů, které pracovaly, pracují nebo jsou ve výstavbě ve světě podle jednotlivých 

zemí. Stručně byla popsána IV. generace jaderných reaktorů, zejména její historie a důvody, které 

vedly k jejímu vzniku. Dále byl v rámci IV. generace jaderných reaktorů popsán reaktor SFR a 

byly vyzdviženy rozdíly oproti stávajícím sodíkem chlazeným rychlým reaktorům. V praktické 

části této bakalářské práce je velmi jednoduše zpracován výpočet přestupu tepla z palivové tyče 

do chladicího sodíku a je zde uveden průběh součinitele přestupu tepla podél palivové tyče. 

K zpracování tohoto výpočtu byl využit výpočetní program MATLAB. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  sodík; rychlý reaktor; SFR; neutron; uran; plutonium; thorium; 

palivová tyč 
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ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with the sodium-cooled fast reactors. It comprehensively 

describes the problem of sodium-cooled fast reactors. Attention was paid to the basic 

specifications and parameters of these reactors. There was briefly described nuclear reactions 

which are under way in core of sodium-cooled fast reactors but also chemical reactions which are 

linked to function of liquid sodium as a coolant and heat transfer substance. Attention was also 

paid to the differences in the reactor core configuration and to the machine device specific for 

sodium-cooled fast reactors. Further on this bachelor’s thesis puts on the overview of sodium-

cooled fast reactors that have worked, are still working or are under construction in each country 

all over the world. There was briefly described generation IV nuclear reactors, particularly its 

history and reasons that originate generation IV. Under generation IV was also described nuclear 

reactor SFR and highlighted differences compared to existing sodium-cooled fast reactors. In the 

practical part of this bachelor’s thesis is easily made a calculation of the heat transfer from the 

fuel rod to the cooling sodium and there is also mentioned course of the heat transfer coefficient 

along the fuel rod. This calculation was made by computing program MATLAB. 

 

 

 

KEY WORDS:  Sodium; Fast Reactor; SFR; Neutron; Uranium; Plutonium; Thorium; 

Fuel Rod 
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1 ÚVOD 
Lidstvo se už od nepaměti potýká s několika základními problémy své existence. Mezi tyto 

základní problémy bezesporu patří i zdroje energie. Lidstvo, které se neustále a čím dál 

dynamičtěji rozvíjí, má už od svého vzniku problém se zabezpečením zdrojů energie, neboť 

dostupné a levné zdroje energie různých forem jsou základním předpokladem pro úspěšný rozvoj 

civilizace. 

V posledních několika desetiletích se nejvýznamnější formou energie, kterou lidstvo 

spotřebovává, stala energie elektrická. Začala se užívat ve stále větší míře na počátku 20. století, 

jako forma energie, kterou je v různých zařízeních možné přeměnit v energii tepelnou, 

mechanickou nebo ve světlo. Člověk tak získal univerzální formu energie. K výrobě elektrické 

energie se zpočátku téměř výhradně užívala energie vodních toků a následně tepelná energie 

získávaná spalováním uhlí, zemního plynu nebo ropných produktů. V první polovině 20. století 

došlo k rozvoji zcela nového druhu energie, a sice jaderné energie. Tento typ energie je velmi 

perspektivní, avšak přináší s sebou i velká rizika.  

V současné době se tak lidstvo dostalo před velmi závažný problém. Až 80 % veškeré 

vyrobené elektrické energie ve světě se vyrobí v tepelných elektrárnách na fosilní paliva. [5] 

Fosilní paliva budou v relativně krátké době vytěžena a lidstvo za ně adekvátní náhradu nemá. 

Navíc spalování fosilních paliv se velkou měrou podílí na znečištění a devastaci životního 

prostředí, ať už následky těžby paliv nebo emisí znečišťujících látek vzniklých při spalování 

fosilních paliv. Co se týče ropy a zemního plynu, je situace podobná. Objem dopravy, ve které se 

spotřebuje obrovské množství ropných produktů, neustále roste a zásoby zemního plynu jakožto 

zdroje tepla, popřípadě elektrické energie také nejsou nevyčerpatelné. V důsledku toho dochází 

v poslední době k enormním nárůstům cen ropy a zemního plynu. Používání ropy a zemního 

plynu s sebou rovněž přináší znečištění životního prostředí, zejména emisí oxidu uhličitého a 

oxidu uhelnatého, ale i dalšími znečišťujícími látkami, které vznikají při spalování ropných 

derivátů a zemního plynu. Bohužel ani jaderná energetika neřeší problém zajištěnosti zdrojů 

energie, alespoň zatím. Drtivá většina provozovaných reaktorů totiž využívá jako palivo izotop 

uranu 
235

U, kterého je v přírodním uranu obsaženo pouze 0,7 %, vedle izotopu 
238

U, který je 

zastoupen více než 99 %. [5] Pokud bude jaderná energetika stejně jako doposud závislá 

výhradně na izotopu 
235

U, bude se jednat pouze o přechodnou etapu hledání trvalého zdroje 

energie. 

Prakticky už od počátku jaderné energetiky se vývoj zabývá také rychlými množivými 

reaktory. Tato zařízení představují určitou naději, že se podaří dosáhnout zabezpečenosti zdrojů 

energie. Díky rychlým množivým reaktorům by bylo možné využít současná jaderná paliva 

mnohem efektivněji a dokonce by díky transmutaci, která probíhá v rychlých množivých 

reaktorech, bylo možné začít využívat další izotopy, jako je například thorium 
232

Th. Nabízí se 

ovšem i možnost použít jako palivo v sodíkem chlazených rychlých reaktorech použité palivo 

tepelných reaktorů, kterých je na světě drtivá většina. Pro rychlé reaktory by tak byl dostatek 

paliva, které se v tepelných reaktorech nedá dále zužitkovat. Díky těmto vlastnostem by bylo 

možné se současnými zásobami uranu a dalších využitelných paliv vystačit při současné spotřebě 
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elektrické energie až na tisíce let, což se s ohledem na další vývoj energetiky, který jistě přinese 

nové technologie a materiály dá považovat za zabezpečenost zdrojů energie. 

Je ovšem nutné podotknout, že rychlé reaktory nelze chápat jako náhradu tepelných reaktorů. 

Oba typy reaktorů jsou totiž provázány vazbami palivových cyklů. Rozšíření a provoz rychlých 

reaktorů prodlužuje využitelnost tepelných reaktorů zejména tím, že pro ně významnou měrou 

pomůže prodloužit využitelnost vhodných přírodních paliv a v dalším vývoji vytvoří podmínky 

pro optimalizaci smíšené soustavy tepelných a rychlých reaktorů, kterou by bylo možné využívat 

prakticky neomezeně dlouho. 

V důsledku prudkého rozvoje techniky v posledních desetiletích je vývoj rychlých sodíkem 

chlazených reaktorů tak daleko, že je možné průmyslové využití. Nejintenzivněji se na 

komerčním provozu těchto reaktorů pracuje v Rusku, kde je v provozu už druhý reaktor tohoto 

typu, v Číně, kde je rovněž v provozu jeden reaktor a v Indii, kde je jeden reaktor ve výstavbě. 

Naopak v důsledku jaderných havárií v ukrajinském Černobylu a japonské Fukušimě a 

následného odklonu od jaderné energetiky opustili vývoj těchto reaktorů jejich první průkopníci 

Francie, Spojené státy americké, Japonsko, Velká Británie a Německo. 
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2 ZÁKLADNÍ SPECIFIKA SODÍKEM CHLAZENÝCH 

RYCHLÝCH REAKTORŮ 
Sodíkem chlazený rychlý reaktor je energetické zařízení, které ke štěpení paliva a 

následnému získávání energie využívá rychlých neutronů. V případě rychlých neutronů je menší 

pravděpodobnost srážky s jádrem štěpného izotopu, proto aby bylo možné dosáhnout kritičnosti, 

musí být větší hustota neutronů a tudíž i větší počet srážek. Jelikož je pravděpodobnost srážky 

nižší, je nutné, aby bylo palivo obohaceno na mnohem větší hodnotu než v případě tepelných 

reaktorů. 

2.1 Základní parametry sodíkem chlazených rychlých reaktorů 

Vzhledem k tomu, že je v reaktoru dosaženo většího počtu štěpení, dochází i k většímu 

vývinu tepla. Z toho důvodu je nutné zajistit efektivnější odvod tepla. K chlazení se proto 

využívá tekutý sodík. Sodík je pro aplikaci vhodný zejména proto, že moderuje neutrony méně 

než voda. Navíc sodík taje při teplotách nad 100°C a varu dosahuje přibližně při teplotě 900°C. 

[1] Teplota na výstupu z reaktoru ovšem bývá zhruba 550°C, primární okruh tedy nepracuje při 

vysokých tlacích, jelikož výstupní teplota leží hluboko pod teplotou varu sodíku. Tento fakt 

zjednodušuje konstrukci potrubí a dalších zařízení primárního okruhu. Ovšem je nutno brát 

v úvahu, že při odstavení bloku sodík vlivem poklesu své teploty ztuhne. Při najíždění bloku se 

sodík zkapalňuje elektrickým nebo parním ohřevem. Navíc je nutné brát v potaz, že sodík velmi 

bouřlivě reaguje s kyslíkem za vzniku oxidů sodíku a velkého množství tepelné energie. 

 2222 ONaONa   [1] (2.1) 

 Rovněž reakce sodíku s vodou má za následek bouřlivou chemickou reakci, při které dochází ke 

vzniku vodíku. Sodíkem chlazené reaktory proto bývají stavěny jako tříokruhové. 

 
Obr. 2-1 Schéma elektrárny s rychlým reaktorem [2] 
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Primární okruh zahrnuje vlastní jaderný reaktor chlazený tekutým sodíkem, který je vlivem 

rychlých neutronů aktivní zóny aktivován na izotop 
24

Na. Primární okruh předává teplo 

sekundárnímu okruhu prostřednictvím tepelného výměníku mezi radioaktivním sodíkem 
24

Na 

primárního okruhu a neaktivním sodíkem 
23

Na sekundárního okruhu. Tento tepelný výměník 

bývá umístěn v kontejnmentu. Sekundární okruh představuje vložený sodíkový okruh, který 

předává teplo z primárního okruhu terciárnímu okruhu, jehož pracovní látkou je voda. Tento 

přenos tepla je realizován prostřednictvím parogenerátoru. Terciární okruh už je klasický jako u 

všech elektráren využívajících Rankin-Clausiův cyklus. Z parogenerátoru je pára přivedena na 

turbínu a dál na kondenzaci a zpět do parogenerátoru. 

Zejména je nutné kvalitně zkonstruovat teplené výměníky sodík – sodík a parogenerátor. Při 

špatné konstrukci těchto komponent a následné netěsnosti hrozí v důsledku chemické reakce 

vody se sodíkem, při které vzniká velké množství tepla, požár. 

 
22 222 HNaOHOHNa   [19] (2.2) 

Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a vodíku, který velmi bouřlivě reaguje se 

vzdušným kyslíkem. Proto pro sodíkem chlazené rychlé reaktory platí velmi přísná protipožární 

opatření a je nutno instalovat spolehlivé hasicí systémy. 

2.2 Jaderné reakce probíhající v aktivní zóně 

Jelikož je v aktivní zóně větší hustota neutronů, dochází záchytem neutronu k přeměně uranu 
238

U na plutonium 
239

Pu podle následující rovnice. 

 ePueNpUnU 0

1

239

94

0

1

239

93

239

92

1

0

238

92    [20] (2.3) 

Po záchytu neutronu radionuklidem 
238

U vznikne nestabilní uran 
239

U.  přeměnou vznikne 

izotop neptunia Np239

93 , které se další  přeměnou změní v izotop plutonia Pu239

94 . Tento izotop je 

možné použít jako alternativu k uranu 
235

U v tepelných, ale i rychlých reaktorech. Při vhodné 

konfiguraci je dokonce možné, aby rychlý reaktor vyrobil větší množství plutonia 
239

Pu, než je 

množství ekvivalentního paliva, které potřebuje k vlastnímu provozu. Takto je možné velice 

efektivně přeměnit špatně štěpitelný uran 
238

U na dobře štěpitelné plutonium 
239

Pu. Tato 

reprodukce probíhá po obvodu aktivní zóny v tzv. zóně reprodukce. [5] Tímto způsobem je 

ovšem možné transmutovat i jiné vhodné radionuklidy. Například je možné přeměnit thorium 
232

Th na uran 
233

U štěpnou reakcí popsanou následující rovnicí. 

 eUePaThnTh 0

1

233

92

0

1

233

91

233

90

1

0

232

90    [10] (2.4) 

Izotop thoria 
232

Th absorbuje neutron za vzniku thoria 
233

Th. Tento izotop se  rozpadem 

přemění na izotop protaktinia 
233

Pa, které se dalším  rozpadem přemění na uran 
233

U, který je 

podobně jako uran 
235

U možné použít jako palivo v reaktorech využívajících ke štěpení pomalé 

tepelné neutrony. Problémem této reakce je ovšem delší poločas rozpadu protaktinia 
233

Pa, který 

činí téměř 27 dní. [10] Navíc protaktinium má velkou pravděpodobnost záchytu neutronu, 

v důsledku čehož mohou vzniknout izotopy, které se dále neštěpí. Takto spotřebované neutrony 
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pak mohou chybět v systému pro další štěpení paliva. Na druhou stranu výhoda použití thoria 
232

Th spočívá v tom, že pravděpodobnost záchytu neutronu je u něj asi třikrát větší než u uranu 
238

U. Navíc uran 
233

U má i větší pravděpodobnost, že po srážce s neutronem dojde ke štěpení a 

následnému uvolnění energie, než plutonium 
239

Pu. [10] 

 

Obr. 2-2 Schéma jedné třetiny aktivní zóny rychlého reaktoru [24] 

2.3 Projekční řešení aktivní zóny sodíkem chlazených rychlých 

reaktorů 

 Aktivní zóny Sodíkem chlazených rychlých jaderných rektorů se konstruují ve dvou 

provedeních, a sice v integrálním provedení a ve smyčkovém provedení. 

2.3.1 Integrální provedení 

Integrální provedení bylo preferováno ve Francii, Sovětském svazu a jeho nástupnických 

státech a ve Velké Británii. [5] Toto uspořádání se vyznačuje tím, že veškeré hlavní zařízení 

primárního okruhu je umístěno do betonové tlakové nádoby, tzv. kontejnmentu. To znamená, že 

všechny komponenty pracující s radioaktivními látkami jsou umístěny uvnitř tlakové nádoby, což 

snižuje riziko úniku těchto radioaktivních látek. Ovšem nevýhodou jsou velké rozměry tlakové 

nádoby. 
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Obr. 2-3 Technologické schéma sodíkem chlazeného reaktoru v integrálním provedení [23] 

2.3.2 Smyčkové uspořádání 

U této koncepce je v jedné nádobě umístěna pouze aktivní zóna reaktoru a ostatní 

komponenty jsou umístěny mimo tuto nádobu. Ovšem toto uspořádání je nebezpečnější zejména 

proto, že aktivovaný sodík musí opustit nádobu s aktivní zónou. Na druhou stranu nádoba aktivní 

zóny je v tomto případě mnohem menší v porovnání s nádobou aktivní zóny u integrálního 

uspořádání. Smyčkové uspořádání se rozvíjelo především v Japonsku, USA a Německu. [5] 

 

Obr. 2-4 Technologické schéma sodíkem chlazeného reaktoru ve smyčkovém provedení [21] 
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2.4 Strojní zařízení sodíkem chlazených rychlých reaktorů 

Strojní zařízení použitá u sodíkem chlazených rychlých reaktorů jsou charakteristická 

odlišnými nároky na jejich technické a provozní parametry oproti například strojním zařízením u 

lehkovodních nebo těžkovodních reaktorů. Tyto odlišné nároky vyplývají především z rozdílných 

vlastností sodíku jako chladiva v porovnání s vodou. 

2.4.1 Tepelné výměníky 

Jednou z klíčových komponent sodíkem chlazených jaderných reaktorů jsou tepelné 

výměníky. Jedná se o výměníky sodík – sodík a o parogenerátory (sodík – voda). Výměníky 

sodík – sodík se provádějí jako trubkové, přičemž se užívá buď jednoduchých nebo dvojitých 

trubek. 

2.4.1.1 Tepelné výměníky s dvojitými trubkami 

U systému dvojitých trubek proudí teplosměnné látky uvnitř vnitřní trubky a vně vnější 

trubky. V mezitrubkovém prostoru je pak látka, která nereaguje ani s jednou z teplosměnných 

látek. Často je v mezitrubkovém prostoru stojatý sodík. Toto řešení je sice bezpečnější, co se týče 

průniku jedné teplosměnné látky do druhé, ovšem tento systém se vyznačuje mnohem horším 

přestupem tepla a větší ekonomickou náročností než systém jednoduchých trubek.  

2.4.1.2 Tepelné výměníky s jednoduchými trubkami 

Jednoduché trubky dosahují mnohem většího součinitele přestupu tepla. Je zde ovšem větší 

riziko, že při poškození trubky dojde ke smísení tekutého sodíku primární a sekundární smyčky. 

Proto se v primárním okruhu používá čistý sodík a v sekundárním okruhu je použita slitina 

sodíku s draslíkem, která mnohem více pohlcuje neutrony.  

2.4.1.3 Parní generátory 

Parní generátory se často konstruují jako průtlačné. Uvnitř válce s tekutým kovem je 

instalován systém trubek protékaných vodou terciárního okruhu. U parogenerátorů se taktéž 

využívá dvojitých trubek s tím rozdílem, že v mezitrubkovém prostoru bývá většinou inertní 

plyn. Parogenerátory bývají opatřeny pojistnými membránami proti vzrůstu tlaku v důsledku 

reakce sodíku s vodou při poruše parogenerátoru. 

2.4.2 Oběhová čerpadla tekutého sodíku 

Velmi citlivým zařízením jsou rovněž oběhová čerpadla tekutého sodíku. Je u nich kladen 

extrémní nárok na těsnost. A to zejména kvůli tomu, aby nedošlo k úniku sodíku, ale také proto, 

aby se do oběhu nedostala voda nebo vzduch, což by mělo za následek rozsáhlou korozi systému. 

Používají se zejména dva typy čerpadel, mechanická a elektromagnetická. 

2.4.2.1 Mechanická čerpadla 

Mechanická čerpadla jsou podobná jako čerpadla na lehkou nebo těžkou vodu, ovšem je zde 

použit odlišný způsob utěsnění. Jedním z možných způsobů těsnění je konstrukce čerpadla jako 

zapouzdřeného čerpadla. U tohoto provedení je tekutý sodík od statoru motoru izolován, ovšem 

rotor je v přímém kontaktu s tekutým sodíkem. S ohledem na nedokonalé mazání ložisek tekutým 
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kovem je nutné je chladit. To vše má za následek horší účinnost čerpadla, která se pohybuje 

v rozmezí 50 až 60 %. [22] Další možností utěsnění je použití polštáře z inertního plynu, který 

bude nad stálou hladinou tekutého sodíku. Tento polštář tak izoluje motorovou část čerpadla od 

tekutého sodíku nebo jeho par. Motorový prostor je chlazen inertním plynem, který je veden 

dutým hřídelem. Skříň statoru je chlazena vodou. Toto provedení se mnohem více podobá 

klasickým čerpadlům na vodu, což dokazuje i vyšší účinnost, která dosahuje až 75 %. [22] 

Utěsnit hřídel čerpadla je možné také pomocí prstence tuhého kovu. Vlivem tření hřídele a tohoto 

prstence vznikne tenký film tekutého kovu. Zde je ale nutné intenzivně chladit tento prstenec, aby 

byla zachována malá tloušťka tekutého filmu, a zbytek prstence zůstal tuhý. Tohle provedení pak 

dosahuje účinnosti až 77 %. [22] 

2.4.2.2 Elektromagnetická čerpadla 

Dalším významným druhem čerpadel používaných u sodíkem chlazených jaderných reaktorů 

jsou elektromagnetická čerpadla. Vyznačují se nízkou účinností a většími rozměry. Na druhou 

stranu nepotřebují žádná těsnění. Jejich konstrukce, údržba a provoz jsou jednoduché, jelikož 

nepoužívají pohyblivé součásti. Je možné je použít i v okruzích s velmi vysokou radioaktivitou a 

teplotou. Regulací napětí lze velmi snadno regulovat jejich výkon. Používají se dva druhy, 

kondukční a indukční čerpadla. 

U kondukčních čerpadel je elektrický proud přiveden pomocí svorek v potrubí přímo do 

tekutého sodíku. Potrubí musí být z materiálu s velkým elektrickým odporem, aby bylo zajištěno, 

že co největší část proudu bude procházet sodíkem. Proudová hustota musí být velmi vysoká, což 

znamená, že proudy protékané sodíkem se pohybují v řádech tisíců ampér. Tento fakt přináší 

velké nároky na přívodní svorky. Kondukční čerpadla využívají stejnosměrný proud, ale i 

střídavý. V případě využití stejnosměrného proudu se využívá napětí 2,5 V a proud 200 kA. [22] 

Účinnost velkých jednotek pak dosahuje až 50 %. [22] Při použití střídavého proudu je čerpadlo 

napájeno pomocí transformátoru, jehož primární vinutí je připojeno přímo na síť. Což je 

výhodou, na druhou stranu nevýhodou využití střídavého proudu jsou velké ztráty, které si 

vynucují použití rozsáhlých chladicích obvodů. Oproti stejnosměrným čerpadlům mají složitější 

konstrukci, větší pořizovací náklady a nižší účinnost. Indukční čerpadla fungují podobně jako 

elektromotory. V tenkostěnné trubce s tekutým sodíkem je umístěn šnek. Na tenkostěnné trubce 

je navinuto vinutí, které je analogií statoru motoru. Tekutý sodík mezi závity šneku tvoří analogii 

rotorového vinutí motoru. Magnetické pole, které vznikne ve vinutí navinutém na trubce, pak 

indukuje elektrický proud v tekutém sodíku, který roztáčí šnek, díky čemuž začne trubkou 

proudit tekutý sodík. Tato čerpadla jsou schopná dosáhnout větších tlaků, ovšem jejich účinnost 

je velmi nízká, pohybuje se v rozmezí 18 až 22 %. [22] Naopak výhodou těchto čerpadel je to, že 

nepotřebují zvláštní zdroj proudu. 
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3 PŘEHLED REAKTORŮ VE SVĚTĚ 
 

Tab. 3-1 Stručný přehled reaktorů podle států a jejich základní specifikace [11] 

Země Reaktor Model Stav Umístění 

Hrubý 

el. 

výkon 

[MW] 

Tepelný 

výkon 

[MW] 

Začátek 

stavby 
Spuštění 

První připojení 

na síť 

Ukončení 

provozu 

Celková 

vyrobená 

energie 

Čína CEFR BN-20 V provozu Tuoli 25 65 10.5.2000 21.7.2010 21.7.2011 - 0,020 GWh 

Francie 

PHENIX PH-250 Trvale mimo provoz Marcoule 142 345 1.11.1968 31.8.1973 13.12.1973 1.2.2010 24,44 TWh 

SUPER-

PHENIX 
Na-1200 Trvale mimo provoz Creys-Malville 1242 3000 13.12.1976 7.9.1985 14.1.1986 31.12.1998 3,39 TWh 

Německo KNK II - Trvale mimo provoz Eggenstein 21 58 1.9.1974 10.10.1977 9.4.1978 23.8.1991 0,32 TWh 

Indie PFBR - Ve výstavbě Madras 500 1253 23.10.2004 - - - - 

Japonsko MONJU - Trvale mimo provoz Tsuruga 280 714 10.5.1986 5.4.1994 29.8.1995 8.12.1995 - 

Kazachstán BN-350 BN-350 Trvale mimo provoz Mangystau 135 1000 1.10.1964 1.11.1972 16.7.1973 22.4.1999 1,85 TWh 

Rusko 

Beloyarsky-3 BN-600 V provozu Zarechnyy 600 1470 1.1.1969 26.2.1980 8.4.1980 1.11.1981 112,08 TWh 

Beloyarsky-4 BN-800 Ve výstavbě Zarechnyy 864 2100 18.7.2006 - - - - 

BOR-60 BOR-60 Trvale mimo provoz  Dimitrovgrad 10 60 7.1.1965 12.1.1969 - 12.5.2009 - 

Velká 

Británie 

Dounreay DFR - Trvale mimo provoz 
Dounreay 

Caithness 
15 60 1.3.1955 14.11.1959 1.10.1962 1.3.1977 0,54 TWh 

Dounreay PFR - Trvale mimo provoz Dounreay 250 600 1.1.1966 1.3.1974 10.1.1975 31.3.1994 7,14 TWh 

USA Enrico Fermi-1 - Trvale mimo provoz Lagoona Beach 65 200 1.8.1956 23.8.1963 5.8.1966 29.11.1972 0,03 TWh 
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3.1 Čínský program sodíkem chlazených rychlých reaktorů 

Čína je v současné době jedním ze světových lídrů ve vývoji této technologie a především 

má ambiciózní program komerčního využití této progresivní technologie. V roce 2000 byla 

započata stavba experimentálního rychlého reaktoru chlazeného sodíkem CEFR (China 

Experimental Fast Reactor) s označením BN-20. Kritičnosti bylo dosaženo v roce 2000 a už 

v roce 2011 byl tento reaktor poprvé připojen k síti. Jedná se o malý reaktor o tepleném výkonu 

65 MW a elektrickém výkonu 25 MW. [3] Reaktor je bazénového typu, což znamená, že součástí 

primárního okruhu jsou dvě hlavní cirkulační čerpadla, čtyři výměníky tepla a aktivní zóna 

reaktoru. Reaktorová nádoba má průměr osm metrů a obsahuje 260 t tekutého sodíku. Chladicím 

médiem sekundárního okruhu je rovněž sodík. Teprve terciární okruh obsahuje vodu ve stavu 

přehřáté páry o admisních parametrech 480 °C a 14 MPa, která je využita k pohonu parní turbíny 

a následné výrobě elektrické energie. [4] 

Toto zařízení přinese čínským odborníkům mnoho velmi cenných zkušeností, které budou 

moci uplatnit v dalším rozvoji svého jaderného programu. Při práci na tomto projektu Čína 

využila i zkušeností ruských odborníků, neboť Rusko má s technologií sodíkem chlazených 

rychlých reaktorů velmi bohaté zkušenosti. Okolo 30 % zařízení je zahraniční výroby, hlavně 

z Ruska, USA, Francie a Velké Británie. Čína je velmi dynamicky se rozvíjející zemí se silnou 

ekonomikou, což s sebou nese i velké nároky na výrobu elektrické energie. Čínská energetická 

koncepce je taková, že dál bude stavět nové lehkovodní jaderné reaktory a do budoucna vytvoří 

systém, který bude založen na kombinaci těchto bloků s rychlými reaktory chlazenými sodíkem.  

 

Obr. 3-1 Čínský experimentální reaktor CEFR [4] 

Rozvoj čínského programu sodíkem chlazených jaderných reaktorů byl rozčleněn do tří etap. 

První etapa byla ukončena spuštěním reaktoru CEFR. Dalším stupněm rozvoje této technologie 

v Číně bude stavba velkého demonstračního reaktoru CDFR o výkonu 600 – 900 MW. CDFR by 

mohl být spuštěn v roce 2018 v provincii Fujiang, kde v roce 2007 započaly přípravy realizace 

projektu. Posledním stupněm bude stavba velkého demonstračního reaktoru s velkým množivým 

faktorem o výkonu 1000 – 1500 MW, který by mohl být dokončen v roce 2028. [4] Mohutný 
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rozvoj jaderné energetiky v Číně by mohl přinést snížení počtu uhelných elektráren a zmenšit tak 

zatížení životního prostředí nejen v Číně, ale i po celém světě, neboť čínský průmysl produkuje 

velké množství škodlivých látek. 

3.2 Francouzský program sodíkem chlazených rychlých reaktorů 

Francie je jedním z prvních průkopníků ve vývoji a konstrukci rychlých jaderných reaktorů 

chlazených tekutým sodíkem. Rozvoj této technologie zde započal již v roce 1953, kdy byly 

provedeny první studie. [5] Dalším krokem rozvoje již byla konstrukce reaktoru PH-250, který 

byl instalován v elektrárně Phenix, jejíž výstavba započala v roce 1968. Jednalo se o reaktor 

bazénového typu. Hlavní reaktorová nádoba měla průměr 11,8 m s obsahem kolem 800 tun 

tekutého sodíku. Teplo primárního okruhu bylo sekundárnímu okruhu předáváno pomocí šesti 

tepelných výměníků. Aktivní zónu reaktoru tvořily hexagonální palivové články. Jako palivo 

bylo použito směsi MOX, která se vyrábí recyklací použitého jaderného paliva a obsahuje 

plutonium. Původní projekt byl dimenzován na tepelný výkon 583 MW a elektrický výkon 250 

MW. 

 

Obr. 3-2 Elektrárna s reaktorem Phenix [6] 

Reaktor byl spuštěn v roce 1973 a připojen k síti byl ještě téhož roku. Do 90. let pracoval 

reaktor velmi dobře a spolehlivě. Nastalo několik nehod s únikem sodíku, ovšem tyto problémy 

se podařilo úspěšně vyřešit a bylo tak dosaženo stabilního provozu. Od počátku 90. let ovšem 

nastal závažnější problém, docházelo totiž k nestabilitám v chování aktivní zóny. Řešení tohoto 

problému trvalo 3 roky. Od roku 1994 byl reaktor provozován při nižším výkonu, dosahoval 

tepelného výkonu 345 MW a elektrického výkonu 142 MW. V roce 1997 bylo z bezpečnostních 

důvodů nutné provést rozsáhlou rekonstrukci, která trvala šest let. Provoz byl obnoven v roce 

2003. Od tohoto roku byl reaktor zaměřen hlavně na studium transmutace radionuklidů a jejich 

dalšího využití v palivovém cyklu při snahách o jeho uzavření. [4] Provoz byl ukončen až v roce 

2010. Elektrárna za celou dobu svého provozu dodala do sítě 24,44 TW∙h elektrické energie. [3] 

Reaktor Phenix je nutné považovat za velmi úspěšný, neboť dokázal demonstrovat, že tento typ 

reaktoru je možné využívat k výrobě elektrické energie, ale i k transmutaci použitého jaderného 

paliva a využít tak přírodní uran efektivněji než doposud. 

Reaktor Super-Phenix nebyl tak úspěšný jako reaktor Phenix. Tento fakt však nebyl dán ani 

tak technickými nedostatky jako spíše politickým pozadím a odkloněním od jaderné energetiky 

v 80. letech 20. století. Projektování reaktoru Super-Phenix bylo vedeno v dokonalé návaznosti 



  3 Přehled reaktorů ve světě 

 

25 

na svého předchůdce a začalo v době výstavby centrály Phenix. Rozdíl ovšem spočíval 

v parogenerátorech, u kterých bylo upuštěno od modulární koncepce. Projektový tepelný výkon 

měl být 30000 MW a elektrický výkon podle projektu měl být 1242 MW, ovšem těchto hodnot 

nikdy dosaženo nebylo. S výstavbou bylo započato v roce 1976, kritičnosti bylo dosaženo v roce 

1985 a první připojení k síti proběhlo už následujícího roku. [4] V této době však vrcholila hnutí 

proti jaderné energetice, což v kombinaci s počátečními problémy s korozí a únikem sodíku, které 

se daly vzhledem k tomu, o jak velký projekt se jednalo, očekávat, způsobilo jisté administrativní 

a soudní problémy. 

 

Obr. 3-3 Elektrárna s reaktorem Super-Phenix [7] 

Až teprve v roce 1996 bylo dosaženo 90 % projektového výkonu. Ovšem pořád docházelo 

k technickým problémům, což způsobilo, že provoz reaktoru byl v roce 1997 zastaven. Za dobu 

své existence elektrárna pracovala pouze zhruba pět a půl roku a to jen při sníženém výkonu 

v experimentálním režimu. V současné době se připravuje likvidace reaktoru. [4] 

3.3 Německý program sodíkem chlazených rychlých reaktorů 

Výzkum a vývoj rychlých reaktorů chlazených sodíkem byl v Německé spolkové republice 

zahájen v roce 1960. Výsledky tohoto programu byly následně využity k projektování reaktorů 

KNK-II a SNR-300. Reaktor KNK-II byl vyprojektován počátkem šedesátých let společností 

Interatom. Měl být pouze experimentálním sodíkem chlazeným reaktorem. Původně však měl mít 

tepelnou aktivní zónu s možností pozdějšího přechodu na rychlou aktivní zónu. Výstavba začala 

v roce 1966 a byla dokončena o šest let později. Provoz s tepelnou aktivní zónou byl 

bezproblémový, a proto bylo rozhodnuto přejít k rychlé aktivní zóně. Na konci roku 1974 byl 

reaktor odstaven a jeho použité palivo bylo odesláno k přepracování do Francie. Zároveň s tím 
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začala společnost Interatom modifikovat reaktor k provozu s rychlou aktivní zónou. Kritického 

stavu bylo dosaženo v roce 1977. Tepelný výkon reaktoru byl 58 MW a elektrický výkon 21 

MW. Do sítě byl reaktor poprvé připojen v roce 1978. Jeho provoz byl ukončen roku 1991. 

Během svého provozu vyrobil tento reaktor 0,32 TW∙h elektrické energie. [5] 

Reaktor SNR-300 s plánovaným elektrickým výkonem 300 MW byl společným projektem 

Německé spolkové republiky, Belgie a Nizozemska. Stavět se začal v roce 1973 v Kalkaru u 

dolního Rýna v Německé spolkové republice. Reaktorová budova byla dokončena v roce 1978 a 

celá stavba byla dokončena v roce 1985, reaktor byl připraven ke spuštění. [5] Ovšem v důsledku 

havárie v americké elektrárně Three Mile Island v roce 1979 a pozdější havárie v ukrajinském 

Černobylu v roce 1986 vzrostly v Německu obavy z havárie a byl zastaven projekt většího 

reaktoru SNR-2 s předpokládaným výkonem 1300 MW. Samotný reaktor SNR-300 byl oficiálně 

uzavřen v roce 1991 a byla započata jeho částečná demolice a prodej komponent. [9] 

 

Obr. 3-4 Reaktor KNK-II [8] 

3.4 Indický program sodíkem chlazených rychlých reaktorů 

Indie je zemí s velmi ambiciózním jaderným programem, který prochází velmi dynamickým 

vývojem. Podobně jako Čína má i Indie obrovské nároky na množství vyrobené elektrické 

energie v závislosti na dynamickém růstu počtu obyvatel a průmyslové výroby. Z těchto důvodů 

klade velký důraz na rozvoj jaderné energetiky, která je dobrým zdrojem velkého množství 

elektrické energie. Indie má ovšem problém se zásobami přírodního uranu, proto se snaží využít 

bohaté přírodní zásoby thoria. Jak bylo popsáno ve druhé kapitole, thorium se po srážce 

s neutronem a následnými dvěma beta rozpady přemění na uran 
233

U, který je dále možné použít 

jako palivo v reaktorech využívajících ke štěpení pomalé neutrony. Ovšem k této přeměně thoria 

je zapotřebí rychlý množivý reaktor. [10] 

V Indii je v dnešní době v provozu dvacet reaktorů, z nichž 18 je typu PHWR [11], tedy 

moderovaných těžkou vodou. Tyto reaktory byly vyvinuty v Indii a vycházejí z koncepce 

kanadského systému CANDU. [10] Ovšem jelikož má Indie jen omezené zásoby přírodního 

uranu, plánuje se vývoj vlastních těžkovodních bloků využívajících uran, který bude produktem 

transmutace thoria v rychlých množivých reaktorech. Přechod k této koncepci je rozplánován do 

třech etap. První etapa probíhá nyní, využívají se při ní klasické těžkovodní reaktory, které jako 
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palivo používají přírodní uran. Tyto reaktory produkují z uranu 
238

U jen nepatrné množství 

plutonia 
239

Pu. Ve druhé etapě dojde k nasazení rychlých množivých reaktorů, které budou jako 

palivo používat plutonium 
239

Pu a uran 
235

U s určitým podílem thoria 
232

Th a uranu 
238

U. Tyto 

reaktory budou produkovat mnohem větší množství uranu 
233

U a plutonia 
239

Pu. Ve třetí etapě se 

budou využívat moderní těžkovodní reaktory, ve kterých bude palivem uran 
233

U a plutonium 
239

Pu vyrobené v rychlých množivých reaktorech. Toto palivo bude obsahovat příměs thoria 
232

Th, které při provozu těchto těžkovodních bloků bude přeměněno na uran 
233

U, který bude 

rovněž sloužit jako palivo pro samotný reaktor. Z takto nově vytvořeného uranu 
233

U budou 

vyrobeny až dvě třetiny energie celého reaktoru. Na původní množství 
233

U a 
239

Pu dodaného do 

reaktoru ve formě paliva tak připadne pouze jedna třetina vyrobené energie a zbytek připadne na 

thorium. Takováto kombinace rychlých a klasických reaktorů by pak Indii zajistila výkonný zdroj 

energie nezávislý na dovozu energie ze zahraničí. [10] 

 

Obr. 3-5 Reaktorová nádoba rychlého reaktoru v Madrasu [10] 

V Madrasu byla v roce 2004 zahájena stavba sodíkem chlazeného rychlého množivého 

jaderného reaktoru s plánovaným elektrickým výkonem 500 MW a tepelným výkonem 

1253 MW. Účinnost přeměny tepla na elektrickou energii by měla být 40 % a jeho životnost by 

měla být přibližně 40 let. V Madrasu jsou v provozu ještě další dva těžkovodní reaktory a v plánu 

je zde vystavět další dva rychlé množivé reaktory. Dokončení tohoto reaktoru by se dalo 

považovat za počátek druhé etapy a znamenalo by to velký úspěch a pokrok v rozvoji využívání 

sodíkem chlazených rychlých množivých reaktorů. Indie je ovšem na začátku dlouhé cesty, je 

nutné vytvořit kapacity pro přepracování jaderných paliv a další jaderná zařízení. [10] 
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3.5 Japonský program sodíkem chlazených rychlých reaktorů 

Japonsko je zemí, která byla vždy velmi silně orientovaná na jadernou energetiku. Japonsko 

využívá především tlakovodní reaktory chlazené a moderované lehkou vodou – PWR a varné 

lehkovodní reaktory BWR. Ovšem po havárii ve Fukušimské jaderné elektrárně došlo k uzavření 

několika varných reaktorů a podíl celkové vyrobené energie v jaderných elektrárnách poklesl 

z původních 30 % na 18 %. [11] Tato havárie má ale mnohem dalekosáhlejší důsledky a velmi 

silně ovlivní vývoj jaderné energetiky v Japonsku. 

Japonsko, jakožto jedna z vůdčích zemí vývoje jaderné energetiky, má i svůj program 

sodíkem chlazených rychlých jaderných reaktorů. Cílem je dosáhnout uzavření palivového cyklu 

a využívání uranu 
238

U k přeměně na plutonium 
239

Pu, které by se využívalo jako palivo 

v reaktorech využívajících tepelné neutrony. V roce 1986 byla započata stavba rychlého reaktoru 

v Monju. Kritičnosti bylo dosaženo v roce 1994 a první připojení k síti proběhlo v srpnu roku 

1995, ovšem už v prosinci téhož roku byl provoz zastaven. Důvodem k zastavení provozu byl 

únik zhruba 700 kg sodíku ze sekundárního chladicího okruhu. [12] Tato havárie samozřejmě 

vyvolala bouřlivou diskuzi o bezpečnosti a spolehlivosti tohoto zařízení a vyústila v několik 

konstrukčních úprav a rozsáhlou rekonstrukci reaktoru.  

 

Obr. 3-6 Jaderná elektrárna Monju [12] 

Opětovné spuštění rychlého reaktoru v Monju se pravděpodobně zpozdí v důsledku havárie 

v elektrárně Fukušima. Všechny elektrárny v Japonsku jsou totiž podrobovány novým přísným 

testům a jsou zaváděna nová bezpečnostní opatření. Pokud by Japonsko od svých původních 
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záměrů upustilo, znamenalo by to dalekosáhlé negativní důsledky i pro ekonomiku země. 

V současnosti totiž vlivem poklesu výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách vzrostla 

spotřeba ropy a zemního plynu a tím pádem i jejich cena a řada firem je nucena přesunout výrobu 

do zahraničí. Je tedy jasné, že Japonsko se bez jaderné energetiky bude moci jen stěží obejít. [13] 

3.6 Kazašský program sodíkem chlazených rychlých reaktorů 

Jediným rychlým reaktorem v Kazachstánu byl reaktor BN-350. Byl postaven za éry 

Sovětského svazu a je tak produktem spíše ruského respektive sovětského programu rychlých 

jaderných reaktorů. Jeho stavba začala v roce 1964 poblíž sovětského města Ševčenko, které leží 

na západě dnešního Kazachstánu a bylo přejmenováno na Aktau. [16] Kritičnosti bylo dosaženo 

v roce 1972 a poprvé byl připojen k síti následujícího roku. Reaktor měl tepelný výkon 1000 MW 

a elektrický 135 MW. [11] Při jeho stavbě bylo využito bohatých zkušeností sovětských inženýrů 

z předchozích projektů. Krátce po jeho spuštění však došlo k poruchám parních generátorů 

v důsledku výrobních vad a reaktor musel být provozován pouze na 30 % svého výkonu. 

Opravářské práce se protáhly až do roku 1975 a pak se postupně začal navyšovat jeho výkon na 

52 % a od roku 1976 pracoval na 65 % a 75 % výkonu. Bylo dosaženo projektového vyhoření 

paliva 5 % těžkých jader.  

 

Obr. 3-7 Odsolovací jednotka elektrárny v Aktau [14] 

Reaktor byl používán k odsolování mořské vody z Kaspického moře a úspěšně tomuto účelu 

sloužil až do roku 1999, kdy byl jeho provoz ukončen. [15] Dokázal dodat až 120 000 tun 

destilované vody denně. Provoz tohoto reaktoru znamenal nejen rozvoj této oblasti, která je 

bohatá na suroviny, avšak má nedostatek sladké vody, ale hlavně to znamenalo, že je možné 

úspěšně realizovat průmyslové jaderné elektrárny osazené rychlými reaktory. Jeho provoz přinesl 

mnoho cenných zkušeností týkajících se jak provozu, tak i oprav a čištění parních generátorů, ale 

i potvrdil správnost výpočtů hlavních charakteristik reaktoru. [14] 



  3 Přehled reaktorů ve světě 

 

30 

3.7 Ruský program sodíkem chlazených rychlých reaktorů 

Sovětský svaz a jeho nástupnický stát Ruská federace byli odjakživa průkopníkem ve vývoji 

a konstrukci jaderně energetických zařízení a rovněž jejich energetická koncepce je silně 

orientovaná na jadernou energetiku. Tyto země mají totiž velmi silnou průmyslovou výrobu, 

která je velmi náročná na kvalitu a množství dodávané elektrické energie. Zdejší energetika je 

charakteristická zejména tím, že je nutné přenášet obrovské množství energie na velké 

vzdálenosti. Všechny tyto důvody vyústily v potřebu zabezpečit zdroje elektrické energie na 

dlouhou dobu dopředu. To znamená vyřešit problém s nedostatkem uranu 
235

U a využít i jiné 

izotopy vhodné ke štěpení. Proto se Sovětský svaz a posléze i Rusko začalo velmi intenzivně 

zabývat technologií rychlých množivých reaktorů. 

Tato kapitola se bude zabývat nejen současným ruským programem, ale i programem 

Sovětského svazu, který zanikl v roce 1991. Současný ruský program totiž de facto navazuje na 

sovětský. Převzal většinu sovětských zkušeností a již existujících jaderných zařízení, čímž se stal 

pokračovatelem sovětského programu sodíkem chlazených rychlých reaktorů. 

3.7.1 Sovětské sodíkem chlazené rychlé reaktory 

Na počátku 70. let 20. století byl zrekonstruován experimentální rychlý reaktor BR-5. Tato 

rekonstrukce měla za úkol zvýšit výkon z 5 MW na 10 MW. Dvanáct let provozu reaktoru BR-5 

přineslo mnoho cenných zkušeností jak s provozem a údržbou rychlého reaktoru, tak i zkušenosti 

týkající se vhodnosti použitých materiálů palivových proutků a typů paliva. [15] Bylo testováno 

palivo na bázi oxidů s povlakem z nerezové oceli a karbidové palivo. Zároveň byl u tohoto 

zařízení zkoumán dlouhodobý vliv rychlých neutronů a sodíku na konstrukční materiály reaktoru. 

Tyto poznatky byly využity při rekonstrukci a zvýšení výkonu tohoto zařízení, ale hlavně při 

vývoji dalších reaktorů tohoto typu. 

V roce 1965 začala v Dimitrovgradu stavba rychlého reaktoru BOR-60. Reaktor byl spuštěn 

v roce 1969. Tepelný výkon reaktoru byl 60 MW a elektrický 10 MW. Přínos reaktoru spočíval 

hlavně v rozšíření možností materiálového výzkumu a testování palivových proutků a hlavních 

komponent sodíkových okruhů, které se velikostí blížily velkým průmyslovým reaktorům. [15] 

Další charakteristiky reaktoru BOR-60 jsou uvedeny v tab. 3-2. 

Tab. 3-2 Maximální charakteristiky reaktoru BOR-60 [15] 

Parametr Rozměr Hodnota 

Tepelný výkon MW 60 

Měrný objemový výkon MW∙m
-3

 aktivní zóny 1180 

Lineární zatížení kW∙m 56 

Hustota toku neutronů n∙m
-2

∙s
-1

 3,7∙10
19

 

Teplota sodíku na výstupu z palivové kazety °C 640 

Teplota sodíku na výstupu z reaktoru °C 530 

Teplota přehřáté páry °C 490 
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Testy palivových proutků byly zaměřeny především na: 

 ověřování a testování palivových proutků reaktorů BOR-60 a BN-600, 

 zkoumání chování palivových proutků s vibračně zhuštěným palivem, 

 zkoumání karbidových palivových proutků, 

 výzkum použití šestiúhelníkových palivových kazet. 

Dále byly při provozu tohoto reaktoru testovány různé typy parogenerátorů. Byla zkoumána 

bezpečnost, šíření produktů štěpení při porušení hermetičnosti palivových proutků, 

dekontaminace sodíku a další. Během provozu bylo zjištěno, že i při větší úrovni radioaktivity 

nevznikly žádné problémy při výměně paliva a dalších součástí zařízení. [15] 

V roce 1969 byla v Bělojarské jaderné elektrárně započata stavba rychlého reaktoru BN-600. 

Kritičnosti bylo dosaženo v roce 1980 a k prvnímu připojení na síť došlo ještě téhož roku. V této 

elektrárně to byl již třetí reaktor vedle dvou grafitových, jejichž provoz byl již zastaven. BN-600 

má tepelný výkon 1470 MW a elektrický výkon 600 MW. Do roku 2011 vyrobil 112 TW∙h 

elektrické energie. Využití reaktoru se pohybuje okolo 75 %, ztráty jsou způsobeny především 

plánovanými odstávkami pro výměnu paliva a údržbu zařízení. Jen velmi malá část ztrát připadá 

na neplánované odstávky. [11] U tohoto reaktoru je evidováno pouze 12 úniků chladicího média 

z parního generátoru, přičemž k šesti z nich došlo již v prvním roce provozování. Celkový počet 

úniků sodíku je 27, ovšem tyto nehody byly klasifikovány nejnižším stupněm mezinárodní 

stupnice jaderných událostí. [14] 

 

Obr. 3-8 Turbíny reaktoru BN-600 [14] 

Reaktor je umístěn v betonové budově, která je osazena technologií zabraňující únikům 

plynů. V aktivní zóně je 376 palivových kazet. Reaktor pracuje s vysokým obohacením uranu 
235

U, které se pohybuje v rozmezí 17 až 26 %. Teplota sodíku v aktivní zóně je až 550 °C. [14] 
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V současné době se usilovně pracuje na tom, aby mohla být prodloužena životnost reaktoru. 

V roce 2008 byly vyměněny parogenerátory a byla provedena generální oprava elektrického 

generátoru a parní turbíny. Dále se pracuje na zvýšení efektivity a připravuje se možnost použití 

zbrojního plutonia jako paliva pro reaktor. K využití zbrojního plutonia jako paliva se totiž Ruská 

federace zavázala z důvodů omezení rizika zneužití terorismem. [14] 

3.7.2 Ruské sodíkem chlazené rychlé reaktory 

Po rozpadu Sovětského svazu upadla ruská ekonomika do recese. Poklesla průmyslová 

výroba a tím pádem se snížily nároky na výrobu elektrické energie a nebyl dostatek prostředků 

k financování nových projektů. S opětovným rozvojem ruského průmyslu začal růst i objem 

průmyslové výroby. Rostla i cena ropy a zemního plynu a proto vedle státu začaly podporovat 

rozvoj jaderné energetiky i společnosti těžící ropu a zemní plyn, neboť pro ně bylo výhodnější 

prodat ropu a zemní plyn do zahraničí, než je spalovat v tepelných elektrárnách. Díky tomuto 

bylo možné obnovit program rychlých sodíkem chlazených reaktorů. [14] 

V roce 2006 byla v Bělojarské jaderné elektrárně započata stavba reaktoru BN-800, který 

bude již 4. blokem této elektrárny. V roce 2007 již bylo započato s montáží jednotlivých součástí 

reaktoru. Jeho tepelný výkon by měl být 2100 MW a elektrický výkon 880 MW. [14] Při 

projektování tohoto reaktoru bylo využito cenných zkušeností získaných při provozu reaktoru 

BN-600. V sekundárním okruhu budou použity kvalitnější materiály, aby se omezily úniky 

chladicího média, neboť tyto úniky představují největší problém technologie sodíkem chlazených 

reaktorů. Další změna spočívá v možnosti použití více druhů paliv a prodloužení doby kampaně 

paliva. Výměna by se mohla provádět až po 560 dnech provozu. Reaktor bude také velmi vhodný 

pro spalování zbrojního plutonia z vyřazených jaderných zbraní. Palivový cyklus tohoto reaktoru 

už by měl být uzavřený a mělo by se intenzivně využívat přepracování paliva a jeho opětovné 

použití. Rovněž po ekonomické stránce by měl předčit svého předchůdce, zvláště, co se týče 

ekonomické návratnosti, neboť náklady na výstavbu tohoto reaktoru by měly být pouze o 15 % 

větší než u srovnatelných tlakovodních bloků VVER. Celková cena stavby se odhaduje na 60 

miliard rublů. [14] 
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Obr. 3-9 Instalace spodní části reaktorové nádoby reaktoru BN-800 [4] 

Pokud by se osvědčily změny v konstrukci tohoto reaktoru a jeho provoz by byl stabilní, 

spolehlivý a bezpečný, existuje možnost, že by se reaktor BN-800 mohl stát sériově vyráběným 

rychlým množivým reaktorem chlazeným sodíkem. To by znamenalo obrovský úspěch a pokrok 

v cestě k uzavření palivového okruhu jaderných elektráren. [14] 

3.8 Britský program sodíkem chlazených rychlých reaktorů 

Velká Británie byla také tradičním inovátorem v oblasti jaderné energetiky, což se 

samozřejmě týkalo i vývoje rychlých množivých rektorů. Velká Británie se touto problematikou 

začala zabývat prakticky současně se vznikem jaderné energetiky. 

Již v roce 1955 se v Dounreay na severu Skotska na břehu Atlantského oceánu začal stavět 

sodíkem chlazený rychlý reaktor Dounreay DFR. Kritičnosti bylo dosaženo v roce 1959. Jeho 

tepelný výkon byl 60 MW a elektrický výkon 15 MW. K síti byl poprvé připojen v roce 1962 a 

projektového výkonu bylo dosaženo v roce 1963. Provoz reaktoru DFR byl ukončen v roce 

1977. [11] Během jeho provozu bylo získáno mnoho velmi cenných zkušeností týkajících se 

především reaktorové fyziky, chladicího média, údržby jednotlivých komponent bloku a 

použitého kovového paliva. [5] 
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Obr. 3-10 Staveniště reaktoru DFR v Dounreay [17] 

Těchto cenných zkušeností bylo ve velké míře využito při projektování a výstavbě 

prototypového rychlého reaktoru Dounreay PFR. Výstavba tohoto reaktoru začala v roce 1966. 

Kritičnosti bylo poprvé dosaženo v roce 1974 a první připojení k síti proběhlo o rok později. 

Reaktor byl o poznání výkonnější než jeho předchůdce, disponoval tepelným výkonem 600 MW 

a elektrickým výkonem 250 MW. [11] Provoz byl zpočátku omezen kvůli netěsnosti parních 

generátorů u dvou ze tří sekundárních okruhů. Po odstranění těchto problémů s netěsností bylo 

plného výkonu dosaženo v roce 1977. Ovšem výše zmíněné netěsnosti nebyly vážného 

charakteru. Úniky byly velmi malé a byly detekovány v malých koncentracích při měření velmi 

citlivými přístroji. Reaktor PFR byl provozován velmi úspěšně až do roku 1994, kdy byl jeho 

provoz ukončen. Za dobu své existence vyrobil 7,14 TW∙h elektrické energie. Během jeho 

provozu bylo nashromážděno velké množství zkušeností. V současné době však jaderná 

energetika ve Velké Británii spíše stagnuje, není ve výstavbě žádný nový blok. Tento fakt je 

zřejmě dán strachem po havárii v japonské Fukušimě a následným odklonem od jaderné 

energetiky v Německu. [5] 

3.9 Americký program sodíkem chlazených rychlých reaktorů 

Spojené státy americké se pochopitelně jako jedny z prvních začaly zabývat otázkou sodíkem 

chlazených rychlých reaktorů, neboť Spojené státy jsou zemí, kde se jaderná energetika prakticky 

zrodila. To je dáno zejména tím, že USA jsou od konce první světové války přední světovou 

ekonomickou a průmyslovou velmocí a jako takové mají extrémní nároky na množství a kvalitu 

vyrobené elektrické energie. 

V roce 1956 byla na břehu jezera Erie poblíž města Monroe započata stavba sodíkem 

chlazeného rychlého reaktoru Enrico Fermi-1. Kritičnosti bylo dosaženo v roce 1963. Tepelný 

výkon reaktoru byl 200 MW a elektrický výkon 65 MW. Provoz tohoto zařízení byl ukončen 

v roce 1972. [11] Jednalo se pouze o experimentální reaktor a byl především zdrojem mnoha 
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cenných zkušeností týkajících se paliva, použitých materiálů, konstrukce parogenerátorů a 

reaktorové fyziky. 

 

Obr. 3-11 Jaderná elektrárna Enrico Fermi [11] 

V roce 1978 byla dokončena stavba experimentálního rychlého reaktoru FFTF chlazeného 

tekutým sodíkem. Kritičnosti bylo dosaženo v roce 1980. Tepelný výkon reaktoru byl 400 MW. 

Provoz tohoto reaktoru byl ukončen v roce 1992. Jeho provoz byl přínosný zejména proto, že 

umožnil zkoušet materiály a různá zařízení. Během provozu byly vyrobeny radioizotopy, které 

byly využity v medicíně a průmyslu. Reaktor FFTF přinesl americkým odborníkům mnoho 

cenných zkušeností z oblasti provozu a konstrukce sodíkem chlazených reaktorů a demonstroval 

komerční využití těchto reaktorů. [18] 
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Obr. 3-12 Reaktor FFTF [18] 
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4 JADERNÉ REAKTORY IV. GENERACE 
Všechny současné i minulé jaderné reaktory se obecně dělí do generací, které se vyznačují 

jistou podobností zařízení a konstrukce. Reaktory řazené do první generace jaderných reaktorů 

byly v podstatě jednotlivé prototypy prvních jaderných reaktorů, které měly za úkol hlavně ověřit 

jejich funkci a možnosti využití štěpení jádra k výrobě elektrické energie. Druhá generace 

jaderných reaktorů je charakteristická tím, že reaktory do ní řazené plynule navázaly na reaktory, 

jejichž technologie byla úspěšně vyzkoušena u první generace jaderných reaktorů. Už se 

nejednalo jen o jednotlivé prototypy, ale reaktory druhé generace jaderných reaktorů byly 

vyráběny v podstatě již sériově, tzn. že v různých elektrárnách pracovaly reaktory stejného typu. 

Druhá generace jaderných reaktorů zahrnuje drtivou většinu v současné době provozovaných 

jaderných reaktorů. Třetí generace jaderných reaktorů se rozvíjí právě v současné době. Navazuje 

na některé reaktory druhé generace. Důraz je kladen zejména na jejich bezpečnost, s ohledem 

na prvky pasivní bezpečnosti. U generace III+ mají prvky pasivní bezpečnosti v případě, kdy by 

při provozu nastala nestandardní situace, uvést reaktor do bezpečného stavu bez zásahu 

jakýchkoliv aktivních členů. Což v praxi znamená, že k tomuto uvedení do bezpečného stavu je 

využito základních fyzikálních zákonů tak, aby odpadla nutnost napájení těchto systémů 

elektrickou energií. Rovněž i využití paliva má být mnohem efektivnější než u předchozí 

generace. Zejména je snaha co nejvíce prodloužit dobu trvání kampaně paliva. Díky těmto 

inovacím se předpokládá i prodloužení standardní životnosti těchto reaktorů zhruba na 60 let 

provozu. Jednotlivé komponenty podléhají mnohem větší standardizaci, což umožňuje sériově 

vyrábět komponenty pro elektrárny stejného typu. Reaktory generace III a III+ by měly v blízké 

době nahradit reaktory druhé generace, kterým pomalu ale jistě končí životnost. [2] 

 

Obr. 4-1 Generace jaderných reaktorů [2] 
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Jak je vidět z obr. 4-1, tak zhruba počátkem 30. let 21. století by měla přijít na řadu IV. 

generace jaderných reaktorů. Tato generace bude charakteristická tím, že sice naváže na 

zkušenosti získané u předchozích generací, ovšem technologie použitá u této generace bude 

velmi odlišná, jelikož se bude jednat o koncepce, které se v současné době nevyužívají. Tento 

fakt úzce souvisí s technologií rychlých jaderných reaktorů. Ve státech, které jsou uvedeny ve 

třetí kapitole, byl na rychlé jaderné reaktory chlazené sodíkem kladen poměrně velký důraz. 

Ovšem dosud nedošlo k významnějšímu rozšíření této technologie v rámci komerčního využití. 

Je to právě IV. generace jaderných reaktorů, která si klade za cíl využít celkový potenciál 

jaderného paliva, čímž je myšleno, jak bylo popsáno výše, využít i uran 
238

U nebo thorium 
232

Th. 

Díky tomuto efektivnějšímu využívání paliva by mělo být dosaženo toho, že vyhořelé jaderné 

palivo by obsahovalo pouze štěpné produkty, které budou mít nižší poločas rozpadu. Tímto by se 

zároveň dosáhlo zmenšení objemu aktivity a nebezpečnosti použitého jaderného paliva. [2] 

4.1 Historie IV. generace jaderných reaktorů 

V roce 2000 vzniklo mezinárodní fórum pro generaci IV (GIF - Generation IV International 

Forum). V této organizaci se angažují státy, které v současné době velmi intenzivně využívají 

jadernou energetiku a předpokládají její intenzivní využívání i v budoucnosti. Zakládajícími 

zeměmi jsou Argentina, Brazílie, Francie, Japonsko, JAR, Jižní Korea, Kanada, Spojené státy, 

Švýcarsko, Velká Británie, od roku 2006 jsou členy rovněž Čína a Rusko. Na druhou stranu 

Indie, která jak již bylo uvedeno, má velmi ambiciózní program využití moderních technologií 

náležejících do IV. generace, členem organizace GIF není. Fórum GIF má za úkol zefektivnit 

výzkum nových technologií, umožnit sdílení poznatků a zkušeností s vývojem pokročilých 

technologií. To by mělo vyústit v konstrukci reaktorových systémů, které budou mít při stejné 

ekonomické náročnosti v maximální míře omezeny nevýhody současných reaktorových 

systémů.[2] 

4.2 Cíle a požadavky organizace GIF 

Při vzniku fóra GIF byly jasně definovány cíle tohoto projektu. Podstatou těchto cílů jsou tři 

hlavní principy. První princip udává, že GIF by měl umožnit posoudit a porovnat jednotlivé 

systémy. Druhý princip vyjadřuje nutnost inovovat postupy využívané jak v palivovém cyklu, tak 

i u reaktorových technologií. A třetí princip by měl nabádat k další spolupráci při vývoji nových 

technologií. Na základě těchto principů bylo definováno 8 cílů projektu GIF: 

1. Udržitelnost-1: Zajistit trvale udržitelnou výrobu elektrické energie za předpokladu, že 

budou splněny požadavky na míru znečištění ovzduší a na využitelnost technologie pro 

delší časové období. 

2. Udržitelnost-2: Minimalizovat produkci jaderného odpadu a zredukovat nutnost 

dlouhodobé kontroly nad úložišti radioaktivních odpadů, což má výrazně zlepšit ochranu 

obyvatel a životního prostředí. 

3. Ekonomika-1: Jaderně energetické systémy IV. generace musí být z hlediska celé 

životnosti finančně výhodnější než ostatní energetické zdroje. 
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4. Ekonomika-2: Jaderně energetické systémy IV. generace musí mít finanční rizikovost 

srovnatelnou s ostatními energetickými zdroji. 

5. Bezpečnost a spolehlivost-1: Jaderně energetické systémy IV. generace budou vynikat 

v otázce bezpečnosti a spolehlivosti. 

6. Bezpečnost a spolehlivost-2: Jaderně energetické systémy IV. generace budou mít velmi 

nízkou pravděpodobnost a míru poškození aktivní zóny reaktoru. 

7. Bezpečnost a spolehlivost-3: Jaderně energetické systémy IV. generace budou 

maximálně eliminovat nutnost potřeby vnějšího havarijního plánu elektráren. 

8. Zabránění šíření jaderných zbraní-1: Jaderně energetické systémy IV. generace musí 

maximálně snížit atraktivnost jaderných materiálů pro zneužití k výrobě jaderných zbraní, 

snížit riziko odcizení jaderných materiálů a zvýšit fyzickou ochranu proti teroristickým 

útokům. [23] 

4.3 SFR – Sodium-Cooled Fast Reactor 

V rámci jaderných reaktorů IV. generace se plánuje produkce a využití i sodíkem chlazených 

jaderných reaktorů. U těchto reaktorů je dokonce šance, že budou komerčně využity jako jedny 

z prvních, neboť s touto technologií má již řada států bohaté zkušenosti. Nyní zde budou 

vyzdviženy rozdíly mezi starými konstrukcemi SFR a novými konstrukcemi SFR zahrnutými do 

IV. generace jaderných reaktorů. 

Jak je vidět z výše uvedených bodů, reaktor SFR IV. generace se zaměřuje na vylepšení 

základních vlastností jaderně energetických zařízení. Zejména se jedná o efektivnější využívání 

jaderných paliv, minimalizování objemu jaderných odpadů a eliminování jejich nebezpečnosti, 

zlepšení ekologie provozu, zlepšení ekonomičnosti a s tím spojené prodloužení standardní doby 

provozu, prodloužení kampaně paliva a následné zkrácení délky plánovaných odstávek. 

Vzhledem k tomu, že provoz jaderné elektrárny je relativně méně ekonomicky nákladný 

v porovnání s náklady na její výstavbu, tak každé prodloužení její životnosti významně zlepšuje 

její ekonomičnost. Díky těmto opatřením by došlo ke zvětšení koeficientu využitelnosti. Na 

zlepšení ekonomické výhodnosti reaktorů SFR IV. generace by mělo mít také velký vliv snížení 

ceny a délky výstavby, neboť tyto aspekty u současných jaderných elektráren představují největší 

investiční zátěž. Samotný provoz elektrárny, jak je uvedeno výše, je v porovnání s náklady na 

výstavbu relativně méně ekonomicky náročný. Tohoto snížení pořizovacích nákladů by mělo být 

dosaženo zejména tím, že by vznikly standardizované modely elektráren, což by zjednodušilo jak 

výrobu, tak instalaci zařízení a hlavně schvalovací proces nových elektráren s reaktory SFR IV. 

generace jaderných reaktorů. 

Velmi důležitá je také otázka bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektráren se SFR IV. 

generace. Vyžaduje se co největší snížení rizika poškození reaktoru vlivem havárie, čímž by bylo 

možné provoz zjednodušit díky tomu, že by se eliminovala nutnost vnějšího havarijního 

plánování a zjednodušila by se také obsluha samotné elektrárny. To by zároveň minimalizovalo 

riziko ohrožení obyvatelstva žijícího v okolí elektráren. V neposlední řadě je také velmi důrazně 

zmiňována otázka bezpečnosti před terorismem, čímž se rozumí to, aby byla co nejvíce 

eliminována hrozba zneužití jaderného materiálu k výrobě jaderných zbraní ať už teroristy nebo 
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státy snažící se získat jaderné zbraně. Toho by se mělo dosáhnout zejména tak, že se omezí 

přeprava jaderných materiálů ve zneužitelné formě. To by znamenalo nutnost přepracování 

použitého jaderného paliva a dalších jaderných materiálů přímo v areálu elektrárny. Dále je 

důležité, aby se štěpné izotopy nevyskytovaly v čisté separované podobě, což by usnadnilo 

případné zneužití pro výrobu jaderné zbraně. 

Další obrovskou výhodou reaktorů SFR IV. generace je fakt, že by měly produkovat nejen 

elektrickou energii, ale měly by se zapojit i do produkce jiných forem energií a produktů. Často 

se diskutuje možnost výroby tepla nebo pitné vody pomocí odsolování mořské vody. Ostatně 

produkci těchto forem energie známe již ze současné generace sodíkem chlazených jaderných 

reaktorů. 

U SFR IV. generace se předpokládá vývoj dvou výkonových variant. Menší s výkonem 150 

až 600 MWe a s kovovým palivem. Větší varianta by měla mít výkon 500 – 1500 MWe a jako 

palivo se plánuje použití oxidů uranu nebo plutonia. Výstupní teplota tekutého sodíku se má 

pohybovat v rozmezí 530 – 550°C a má pracovat zhruba při atmosférickém tlaku. Přepracování 

paliva se plánuje rovněž přímo v areálu elektrárny. [23] 

 

Obr. 4-2 Technologické schéma reaktoru SFR IV. generace [23] 

 

 

 

 

 

 

 



  5 Výpočet přestupu tepla z palivové tyče do chladiva 

 

41 

5 VÝPOČET PŘESTUPU TEPLA Z PALIVOVÉ TYČE DO 

CHLADIVA 
K demonstraci tohoto výpočtu byl vybrán ruský reaktor BN-600, jelikož k němu byly 

k dispozici potřebné údaje včetně nákresu palivové kazety a palivové tyče. Jak bylo popsáno 

v kapitole 3.7.1, jedná se o velmi spolehlivý a úspěšný reaktor, který je v provozu již od roku 

1980. Samotný výpočet tepelného děje byl realizován ve výpočetním programu MATLAB, pro 

dva případy vývinu tepla v palivové tyči. V prvním případě byl uvažován konstantní vývin tepla 

a ve druhém případě byl uvažován sinusový vývin tepla v axiálním směru palivové tyče. 

Zdrojový kód tohoto programu je obsažen v příloze A. 

5.1 Aktivní zóna reaktoru BN-600 

Aktivní zóna reaktoru BN-600 obsahuje 376 palivových kazet šestiúhelníkového průřezu, 

rozměr kazety „na klíč“ je 96 mm. V každé kazetě je 127 palivových tyčí o průměru 6,9 mm. 

Maximální měrný výkon aktivní zóny je 840 MW∙m-3
, průměrný měrný výkon je potom 550 

MW∙m-3
. Průměrné obohacení paliva se pohybuje v rozmezí od 21 do 29,4 %. Reaktor je 

integrálního uspořádání, vstupní teplota sodíku je 377 °C a výstupní teplota je 550 °C. 

Hmotnostní průtok sodíku reaktorem je 24000 t∙h-1
 a je zajišťován třemi čerpadly. [24] 

 

Obr. 5-1 Konstrukce palivové tyče reaktoru BN-600 [24] 
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Obr. 5-2 Konstrukce palivové kazety reaktoru BN-600 [24] 

Tab. 5-1 Parametry reaktoru BN-600 [24] 

Parametr Symbol Hodnota Jednotka 

Počet palivových kazet NK 376 - 

Počet palivových tyčí NT 127 - 

Průměr palivové kazety "na klíč" dK 96 mm 

Průměr palivové trubky dT 6,9 mm 

Průměr distančního drátu dD 1,05 mm 

Délka palivové tyče lT 2445 mm 

Tepelný výkon reaktoru PT 1500 MW 

Vstupní teplota sodíku tin 377 °C 

Výstupní teplota sodíku tout 550 °C 

Hmotnostní průtok sodíku reaktorem Tm  24000 t∙h-1
 

dK 



  5 Výpočet přestupu tepla z palivové tyče do chladiva 

 

43 

5.2 Určení termofyzikálních parametrů sodíku 

Tab. 5-2 Termofyzikální vlastnosti sodíku [26] 

t i s cp ρ 10
8
∙ν λ 10

2
∙Pr 

°C kJ∙kg
-1

 kJ∙kg
-1

∙K
-1

 J∙kg
-1

∙K
-1

 kg∙m
-3

 m
2
∙s

-1
 W∙m

-1
∙K

-1
 - 

0 0 0 1199,9 - - - - 

100 239,99 0,69932 1383,7 927 73,7 85,8 1,15 

200 376,10 1,02258 1339,8 904 49,8 80,8 0,74 

300 508,24 1,27614 1304,6 878 39,2 76,6 0,59 

400 637,36 1,48380 1279,1 856 32,7 71,6 0,52 

500 764,34 1,65965 1262,3 832 28,4 67,0 0,48 

600 890,16 1,81280 1251,0 808 25,6 62,4 0,44 

700 1015,72 1,94887 1257,3 784 23,5 58,2 0,39 

800 1142,03 2,07230 1268,6 - - - - 

900 1269,90 2,18618 1289,1 - - - - 

Pomocí funkčních závislostí vynesených na základě hodnot tabulky 5-1 byly z rovnic regresí 

interpolačních křivek určeny následující hodnoty parametrů sodíku na vstupu a výstupu reaktoru 

a jejich průměrné hodnoty: 

iin(377 °C) = 586,0971 kJ∙kg
-1 

ρstř = 840,4543 kg∙m-3 

iout(550 °C) = 819,0070 kJ∙kg
-1 

λin(377 °C) = 72,8493 W∙m-1∙K-1
 

Prin(377 °C) = 0,5460∙10
-2 

λout(550 °C) = 64,8740 W∙m-1∙K-1 

Prout(550 °C) = 0,46∙10
-2 

λstř = 68,8617 W∙m-1∙K-1
 

Prstř = 0,5030∙10
-2 

νin(377 °C) = 33,9337∙10
-8

 m
2∙s-1 

ρin(377 °C) = 861,0586 kg∙m-3 
νout(550 °C) = 27∙10

-8
 m

2∙s-1
 

ρout(550 °C) = 819,8500 kg∙m-3 
νstř = 30,4669∙10

-8
 m

2∙s-1
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Obr. 5-3 Závislost měrné entalpie sodíku na teplotě 

 

 

 

 

 

Obr. 5-4 Závislost hustoty sodíku na teplotě 

  t 

°C 

ρ 

kg∙m
-3 

ρ = -0,2382∙t + 950,86 

i 

kJ∙kg
-1 

  t 

°C 

i = 1,3463∙t + 78,542 
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Obr. 5-5 Závislost kinematické viskozity sodíku na teplotě 

 

 

 

 
Obr. 5-6 Závislost součinitele tepelné vodivosti sodíku na teplotě 

  t 

°C 

λ 

W∙m-1∙K-1 

λ = -0,0461∙t + 90,229 

  t 

°C 

10
8∙ν = 1140,7∙t-0,593

 

10
8
∙ν 

m
2
∙s

-1 
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Obr. 5-7 Závislost Prandtlova čísla sodíku na teplotě 

5.3 Výpočet konstant a rozměrů aktivní zóny 

K výpočtu průtočného průřezu palivové kazety, s rozměrem „na klíč“ dK, je zapotřebí 

nejprve vypočítat délku strany šestiúhelníkové palivové kazety aK: 

332
60sin2

96

60sin2






 K

K

d
a mm (5.1) 

Průtočný průřez jedné palivové kazety APR je dán rozdílem průřezu kazety AK a průřezů všech NT 

palivových tyčí AT o poloměru rT s poloměrem distančního drátu rdd. V rovnici 5.2 označuje vK 

výšku pravoúhlého trojúhelníku s přeponou aK: 

29,798131648233296
2

2  K
K

KKK v
d

adA mm
2
 (5.2) 

 22

ddTTKTTKPR rrNAANAA    

  43,3122525,045,312729,7981 22  PRA mm
2
 

(5.3) 

Nyní je nutné vypočítat smáčený obvod oSM. Ten je dán součtem obvodu palivové kazety oK a 

obvodů všech palivových tyčí oT: 

 ddTTKTTKSM rrNaoNoo  26  

  46,3504525,045,321273326  SMo mm 
(5.4) 

 

 

 

  t 

°C 

10
2∙Pr 

10
2∙Pr = 12,972∙t-0,534
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Charakteristický rozměr L se vypočítá takto: 

56,3
1046,3504

1043,312244
3

6














SM

PR

o

A
L mm (5.5) 

Dále se pomocí tepelného výkonu PT, počtu palivových kazet NK a počtu palivových tyčí NT 

vypočítá teplo uvolněné z jedné palivové tyče 
TQ : 

30,31412
127376

101500 6










TK

T
T

NN

P
Q J (5.6) 

Hodnota entalpie na vstupu do reaktoru iin a na výstupu z reaktoru iout se určí z rovnice uvedené 

na obrázku 5-3: 

542,783463,1  ti  (5.7) 

Hmotnostní tok sodíku připadajícího na jednu palivovou tyč mT se vypočte z energetické bilance.  

 
1349,0

10000971,586007,819

30,31412








inout

T
T

ii

Q
m


 kg (5.8) 

5.4 Výpočet parametrů tekutého sodíku podél palivové tyče 

Výpočet střední teploty proudu tekutého sodíku byl realizován pomocí výpočetního 

programu MATLAB. Byly uvažovány dva případy vývinu tepla podél palivové tyče. V prvním 

případě dochází ke konstantnímu vývinu tepla a ve druhém případě dochází k sinusovému vývinu 

tepla v axiálním směru palivové tyče. Palivová tyč byla rozdělena na n úseků, přičemž pro každý 

úsek byla vypočtena střední teplota proudu a součinitel přestupu tepla. 

5.4.1 Matematický popis výpočtů parametrů tekutého sodíku 

V této kapitole budou porovnány dva přístupy k výpočtu přestupu tepla z palivové tyče do 

chladicího sodíku. V prvním případě se jedná o zjednodušený model vývinu tepla podél palivové 

tyče. Vychází se z předpokladu, že na každý element délky palivové tyče připadá stejný přírůstek 

měrné entalpie chladicího sodíku. V druhém případě se uvažuje sinusový vývin tepla v axiálním 

směru palivové tyče, za předpokladu, že nedochází k varu chladiva.  

5.4.1.1 Konstantní vývin tepla podél palivové tyče 

Palivová tyč se rozdělí na n elementů, přičemž přírůstek entalpie v každém elementu 

palivové tyče ie se vypočte podle této rovnice: 

n

ii
i inout

e


    (5.9) 

Entalpie na vstupu do k-tého elementu palivové tyče pro k = 1,2,3,…,n se vypočte následovně: 

einink iaii  , a = 0,1,2,…(n-1) (5.10) 

Pro tuto entalpii se stanoví teplota na vstupu do k-tého elementu tink. Zde je využito vztahu podle 

obrázku 5-3: 

3463,1

542,78
 ink

ink

i
t  (5.11) 

Dále je třeba vypočítat entalpii na výstupu z k-tého elementu palivové tyče ioutk: 

einoutk ibii  , b = 1,2,3,…n (5.12) 
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Teplota odpovídající této entalpii toutk se opět vyjádří z rovnice regrese podle funkční závislosti 

zobrazené na obrázku 5-3: 

3463,1

542,78
 outk

outk

i
t  (5.13) 

Nyní lze vypočítat střední teplotu proudu v k-tém elementu palivové tyče tsk: 

2

outkink

sk

tt
t


  (5.14) 

Teplota v blízkosti palivové tyče tNa, u které uvažujeme konstantní teplotu tp= 700 °C [25] se 

vypočte následovně: 

2

psk

Nak

tt
t


  (5.15) 

Hodnota hustoty tekutého sodíku ρ se pro teplotu tsk určí pomocí rovnice na obrázku 5-4: 

86,9502382,0  skt  (5.16) 

Z hmotnostního průtoku sodíku Tm  se vypočte rychlost proudění chladicího sodíku c: 

PRK

T

AN

m
c







 (5.17) 

Hodnota kinematické viskozity ν pro teplotu tsk se určí z rovnice na obrázku 5-5: 
593,08 7,114010   skt  (5.18) 

Dále se vypočte Reynoldsovo číslo: 



Lc 
Re  (5.19) 

Hodnota Prandtlova čísla Pr pro teplotu tsk se určí z rovnice na obrázku 5-7. 

534,02 972,1210Pr   skt  (5.20) 

Pomocí Reynoldsova a Prandtlova čísla vypočítáme Nusseltovo číslo Nu. 

4,08,0 PrRe023,0 Nu  (5.21) 

Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ se pro teplotu tsk určí z rovnice na obrázku 5-6: 

229,900461,0  skt  (5.22) 

Z rovnice pro výpočet Nusseltova čísla lze vyjádřit součinitel přestupu tepla α: 

L

Nu 



  (5.23) 

5.4.1.2 Sinusový vývin tepla podél palivové tyče 

Funkcí vývinu tepla se rozumí funkce, která popisuje prostorové rozložení tepla uvolněného 

v palivové tyči. Tato funkce je popsána následující rovnicí: 








 


T

z
l

z
KzF


cos)(   [28] (5.24) 

Zde je Kz součinitel nerovnoměrnosti vývinu tepla, z je souřadnice výšky palivové tyče a lT je 

délka palivové tyče. 
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Obr. 5-8 Schematické znázornění průběhu funkce vývinu tepla ve válcové tyči [28] 

 

Palivová tyč se opět rozdělí na n elementů, ovšem k vyjádření polohy podél palivové tyče je 

nutné zavést relativní axiální souřadnici ξ. Ta se určí pro proměnnou souřadnici z, která 

charakterizuje délkovou souřadnici palivové tyče. 

Tl

z
   [27] (5.25) 

Nyní lze vypočíst teplotu chladicího sodíku tC podél palivové tyče v závislosti na relativní axiální 

souřadnici ξ: 

 cos1
2




 inout

inC

tt
tt   [27] (5.26) 

K výpočtu součinitele přestupu tepla α se dále použije tentýž postup jako v předchozí kapitole. 

V rovnicích 5.15, 5.16, 5.18, 5.20 a 5.22 se ovšem za teplotu dosazuje teplota tC vypočtená 

v rovnici 5.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

lT lT 

F(z) 

Kz 
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5.4.2 Grafické výstupy programu 

Tato kapitola se věnuje popisu výstupů početních operací popsaných v předchozí kapitole. 

Pro obě varianty vývinu tepla v palivové tyči je zobrazen příslušný průběh teploty chladicího 

sodíku a průběh součinitele přestupu tepla podél palivové tyče. 

5.4.2.1 Konstantní vývin tepla podél palivové tyče 

 

Obr. 5-9 Závislost střední teploty proudu na pozici podél palivové tyče 

Na obrázku 5-9 je vidět, že pokud budeme uvažovat stále stejný přírůstek měrné entalpie 

tekutého sodíku na každý element palivové tyče, tak závislost teploty na pozici podél palivové 

tyče bude lineární. Tento fakt je dán tím, že závislost měrné entalpie tekutého sodíku na teplotě je 

rovněž lineární a proto je i výsledná závislost teploty podél palivové tyče lineární. 

lT 

mm 

tsk 

°C 
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Obr. 5-10 Závislost součinitele přestupu tepla na pozici podél palivové tyče 

Na obrázku 5-10 je vynesena závislost součinitele přestupu tepla na pozici podél palivové 

tyče. Její nelineární průběh je dán tím, že i průběh Nusseltova čísla není lineární, což je 

způsobeno nelinearitou průběhu Prandtlova čísla a nelinearitou průběhu kinematické viskozity 

tekutého sodíku. Maximum součinitele přestupu tepla leží na konci palivové tyče, což by v praxi 

znamenalo, že zde by byl přestup tepla nejefektivnější a tudíž by zde docházelo k rychlejšímu 

ohřevu tekutého sodíku. 

10
5∙α 

W∙m
-2

∙K
-1

 

lT 

mm 
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5.4.2.2 Sinusový vývin tepla podél palivové tyče 

 

Obr. 5-11 Závislost teploty sodíku na pozici podél palivové tyče při sinusovém vývinu tepla 

 

Pokud by byl uvažován sinusový vývin tepla v axiálním směru palivové tyče, závislost 

teploty chladicího sodíku by již nebyla lineární, jak bylo vypočteno výše. Na obrázku 5-11 je 

vidět, jak moc se liší průběh teploty tekutého sodíku, pokud by byl uvažován sinusový vývin 

tepla v axiálním směru palivové tyče, od lineárního průběhu teploty tekutého sodíku, který je 

zobrazen na obrázku 5-9. 

lT 

mm 

tC 

°C 
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Obr. 5-12 Závislost souč. přestupu tepla na pozici podél pal. tyče při sinusovém vývinu tepla 

 

Závislost součinitele přestupu tepla na pozici podél palivové tyče při sinusovém vývinu tepla 

podél palivové tyče má velmi podobný průběh jako teplota tekutého sodíku, která je zobrazena na 

obrázku 5-11. Podobně jako při konstantním vývinu tepla, který je zobrazen na obrázku 5-10, je i 

při sinusovém vývinu tepla podél palivové tyče maximum součinitele přestupu tepla na konci 

palivové tyče. Tato skutečnost by opět znamenala, že zde by byl přestup tepla nejefektivnější a 

tudíž by zde docházelo k rychlejšímu ohřevu tekutého sodíku. 
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5∙α 

W∙m
-2

∙K
-1

 

lT 
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6 ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce se zabývá historií a současným stavem sodíkem chlazených jaderných 

reaktorů. Komplexně popisuje problematiku technologie sodíkem chlazených rychlých reaktorů. 

V práci jsou popsány základní parametry a specifikace těchto reaktorů. Stručně byly popsány 

jaderné reakce, které probíhají v aktivní zóně, ale i chemické reakce, které jsou spojeny s funkcí 

tekutého sodíku jako chladiva a teplonosné látky. Rovněž byly popsány rozdíly v uspořádání 

aktivní zóny sodíkem chlazených rychlých reaktorů a strojní zařízení typická pro tyto reaktory. 

Pozornost byla také věnována IV. generaci jaderných reaktorů. Byl vyzdvižen význam reaktoru 

SFR v rámci IV. generace, a byly popsány rozdíly mezi reaktorem SFR a reaktory, které 

pracovaly nebo pracují ve světě. 

V současné době jsou v provozu pouze dva sodíkem chlazené rychlé reaktory. V Číně 

pracuje čínský experimentální rychlý reaktor CEFR, který byl spuštěn v roce 2010. A v Rusku 

v Bělojarské jaderné elektrárně je v provozu velmi úspěšný reaktor BN-600, který byl spuštěn již 

v roce 1980 a do roku 2011 vyrobil 112,08 TW∙h elektrické energie. V Bělojarské elektrárně se 

staví také nový rychlý jaderný reaktor BN-800, jehož stavba začala v roce 2006. Měl by mít 

elektrický výkon 800 MW. Dalším rychlým reaktorem ve výstavbě je indický PFBR v Madrasu. 

Jeho stavba začala v roce 2004 a v současné době je ve vysokém stádiu rozestavěnosti. 

V praktické části této bakalářské práce byl pomocí výpočetního programu MATLAB velmi 

jednoduše zpracován výpočet přestupu tepla z palivové tyče do chladicího sodíku a teplotní profil 

v axiálním směru palivové tyče. Tento výpočet byl realizován pro dva případy vývinu tepla 

podél palivové tyče. Pro lineární a sinusový vývin tepla. Na obrázku 5-9 je zobrazen vypočtený 

teplotní profil podél palivové tyče při lineárním vývinu tepla. Za předpokladu že bude uvažován 

stále stejný přírůstek měrné entalpie tekutého sodíku na každý element palivové tyče, bude 

závislost teploty na pozici podél palivové tyče lineární. Tento fakt je dán tím, že závislost měrné 

entalpie tekutého sodíku na teplotě je rovněž lineární a proto je i výsledná závislost teploty podél 

palivové tyče lineární. Na obrázku 5-10 je zobrazen průběh součinitele přestupu tepla podél 

palivové tyče. Jeho nelineární průběh je dán tím, že i průběh Nusseltova čísla není lineární, což je 

způsobeno nelinearitou průběhu Prandtlova čísla a nelinearitou průběhu kinematické viskozity 

tekutého sodíku. Maximum součinitele přestupu tepla leží na konci palivové tyče, což by v praxi 

znamenalo, že zde by byl přestup tepla nejefektivnější a tudíž by zde docházelo k rychlejšímu 

ohřevu tekutého sodíku. Ovšem pokud by byl uvažován sinusový vývin tepla podél palivové tyče, 

závislost teploty chladicího sodíku by již nebyla lineární. Na obrázku 5-11 je vidět jak moc se liší 

průběh teploty tekutého sodíku, pokud by byl uvažován sinusový vývin tepla v axiálním směru 

palivové tyče, od lineárního průběhu teploty tekutého sodíku, který je zobrazen na obrázku 5-9. 

Závislost součinitele přestupu tepla na pozici podél palivové tyče při sinusovém vývinu tepla 

zobrazená na obrázku 5-12 má velmi podobný průběh jako teplota tekutého sodíku, která je 

zobrazena na obrázku 5-11. Podobně jako při konstantním vývinu tepla, který je zobrazen na 

obrázku 5-10, je i při sinusovém vývinu tepla podél palivové tyče maximum součinitele přestupu 

tepla na konci palivové tyče. Tato skutečnost by opět znamenala, že zde by byl přestup tepla 

nejefektivnější a tudíž by zde docházelo k rychlejšímu ohřevu tekutého sodíku. 
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Sodíkem chlazené rychlé reaktory jsou sice v provozu už několik desítek let, jejich 

technologie je již poměrně dobře zpracována a je k dispozici mnoho zkušeností s jejich 

provozem. Avšak zda opravdu dojde k jejich širokému rozšíření pro výrobu elektrické energie a 

efektivnějšímu využití jaderných paliv je nejisté. Velkou překážkou k tomuto rozšíření je vysoká 

pořizovací cena těchto zařízení. Na druhou stranu jsou sodíkem chlazené rychlé množivé reaktory 

zatím jedinou relativně snadno realizovatelnou cestou k uzavření palivového cyklu jaderných 

reaktorů a následnému zabezpečení zdrojů energie. 
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PŘÍLOHA A – ZDROJOVÝ KÓD PROGRAMU 
clc 

close all 

rt=0.00345; %[m] poloměr palivové tyče 

rd=0.000525; %[m] poloměr středicího drátu 

Apr=0.00301168; %[m2] průtočný průřez 

QNa=24000*(1000/3600); %[kg/s] hmotnostní průtok reaktorem 

Nk=376; %[-] počet palivových kazet 

Tp=700; %[°C] teplota povrchu palivové tyče 

Tinr=377; %[°C] teplota tekutého sodíku na vstupu do rekatoru 

Toutr=550; %[°C] teplota tekutého sodíku na výstupu z reaktoru 

iinr=586.0971; %entalpie tekutého sodíku na vstupu do rekatoru 

ioutr=819.007; %entalpie tekutého sodíku na výstupu z reaktoru 

mT=0.1349; %[kg] hmotnost tekutého sodíku připadající na jednu palivovou tyč 

L=0.00356; %[m] charakteristický rozměr 

l=1550; %[mm] výška palivové tyče 

Q=31412.3; %[J] teplo připadající na jednu palivovou tyč 

n=100; %počet elementů, na které se dělí palivová tyč 

  

deltai=(ioutr-iinr)/n; %rozdíl vstupní a výstupní entalpie jednoho elementu 

Y=l/(2*n):l/n:l-(l/(2*n)); %vektor souřadnic výšky pro teplotu Ts 

Ats=2*pi*l*0.001*(rt+rd); %teplosměnná plocha jedné palivové trubky 

  

  

%1) Konstantní vývin tepla podél palivové tyče 

%Výpočet střední teploty proudu a teploty sodíku v blízkosti palivové tyče 

iin=iinr:deltai:iinr+(n-1)*deltai; %entalpie na vstupu do k-tého elementu 

Tin=(iin-78.542)/1.3463; %teplota na vstupu do k-tého elementu 

iout=iinr+deltai:deltai:iinr+n*deltai; %entalpie na výstupu z k-tého elementu 

Tout=(iout-78.542)/1.3463; %teplota na výstupu z k-tého elementu 

Ts=(Tin+Tout)/2 %střední teplota proudu k-tého elementu 

TNa=(Ts+Tp)/2; %teplota sodíku v blízkosti palivové trubky k-tého elemntu 

figure 

plot(Ts,Y) 

hold on 

title('Průběhy teploty Ts po délce palivové tyče') 

xlabel('°C') 

ylabel('mm') 

hold off 

  

%Výpočet součinitele přestupu tepla pro každý element palivové tyče 

ro=(-0.2382*Ts)+950.86; %hustota sodíku 

c=QNa./(Nk*ro*Apr); %okamžitá rychlost sodíku 

ny=0.00000001*(1140.7*Ts.^-0.593); %kinematická viskozita v k-tém elementu 

Re=(c*L)./ny; %Reynoldsovo číslo v k-tém elementu 

Pr=0.01*(12.972*Ts.^-0.534); %Prandtlovo číslo v k-tém elementu 

Nu=0.023*(Re.^0.8).*(Pr.^0.4); %Nusseltovo číslo v k-tém elementu 

lambda=-0.0461*Ts+90.229; %součinitel tepelné vodivosti v k-tém elementu 

alfa=(Nu.*lambda)/L %součinitel přestupu tepla v k-tém elementu 

figure 
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plot(alfa,Y) 

hold on 

title('Průběh součinitele přestupu tepla podél palivové tyče') 

xlabel('W.m^-2.K^-1') 

ylabel('mm') 

hold off 

  

  

%2) Sinusový vývin tepla podél palivové tyče 

%Výpočet střední teploty proudu 

axial=Y./1550; %poměrná axiální souřadnice 

Ts2=Tinr+((Toutr-Tinr)/2)*(1-cos(pi*axial)) %střední teplota proudu k-tého elementu 

figure 

plot(Ts2,Y) 

hold on 

title('Průběh teploty Ts2 podél palivové tyče') 

xlabel('°C') 

ylabel('mm') 

hold off 

  

%Výpočet součinitele přestupu tepla pro každý element palivové tyče 

ro2=(-0.2382*Ts2)+950.86; %hustota sodíku 

c2=QNa./(Nk*ro2*Apr); %okamžitá rychlost sodíku 

ny2=0.00000001*(1140.7*Ts2.^-0.593); %kinematická viskozita v k-tém elementu 

Re2=(c2*L)./ny2; %Reynoldsovo číslo v k-tém elementu 

Pr2=0.01*(12.972*Ts2.^-0.534); %Prandtlovo číslo v k-tém elementu 

Nu2=0.023*(Re2.^0.8).*(Pr2.^0.4); %Nusseltovo číslo v k-tém elementu 

lambda2=-0.0461*Ts2+90.229; %součinitel tepelné vodivosti v k-tém elementu 

alfa2=(Nu2.*lambda2)/L %součinitel přestupu tepla v k-tém elementu 

figure 

plot(alfa2,Y) 

hold on 

title('Průběh součinitele přestupu tepla podél palivové tyče') 

xlabel('W.m^-2.K^-1') 

ylabel('mm') 

hold off 
 


