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ABSTRAKT 

Práce se zabývá obslužnými provozy, které jsou nezbytné pro správný chod jaderné elektrárny 

Dukovany. V první části je popis jaderné elektrárny s reaktory VVER 440, zejména základních 

zařízení primárního okruhu, mezi které patří jaderný reaktor, parogenerátor, hlavní cirkulační 

čerpadlo, kompenzátor objemu a hlavní uzavírací armatura. Další kapitola se zabývá vodním 

hospodářstvím, jehož hlavním úkolem je čerpání a úprava surové vody pro použití 

v technologických okruzích jaderné elektrárny, a pomocnými systémy, které udržují předepsané 

parametry a podmínky pro chod základních zařízení primárního okruhu. Pomocné systémy 

zajišťují kompenzaci změn reaktivity v reaktoru a starají se o doplňování, čištění a odplynění 

chladiva Závěrečná část bakalářské práce popisuje zvýšení elektrického výkonu jednoho bloku 

Dukovan na 500 MW a jeho vliv na pomocné systémy primárního okruhu. Hlavní úpravy před 

zvýšením výkonu probíhaly na zařízeních sekundárního okruhu a na elektrozařízeních. Strojní 

zařízení primárního okruhu zůstalo nezměněno. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  jaderná elektrárna Dukovany; primární okruh; vodní hospodářství; 

pomocné systémy; zvýšení výkonu. 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the service operations that are essential for the smooth running of the 

Dukovany Nuclear Power Station. The first part describes the nuclear power station with its 

VVER 440 reactors; it particularly describes basic devices of the primary circuit, which include a 

nuclear reactor, a steam generator, the main circulating pump, a pressurizer and the main closing 

fitting. The next chapter concerns water management, whose main objective is pumping crude 

water and treating it so that it can be used in technological circuits of the power plant as well as in 

secondary systems, which maintain the required parameters and conditions necessary for the 

operation of basic devices of the primary circuit. The secondary systems secure compensation of 

reactivity changes in the reactor. Next, they secure refilling, cleaning and degassing of the 

coolant. The final part of this Bachelor thesis describes an increase of the electrical output of one 

of Dukovany's units to 500 MW and its effect on the secondary systems of the primary circuit. 

The main adjustments before the output increase were performed on secondary circuit devices 

and electrical devices. Primary circuit's machinery remained unchanged. 

 

 

 

KEY WORDS:  Dukovany Nuclear Power Station; primary circuit; water management; 

secondary systems; output increase. 
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1 ÚVOD 
Tlakovodní jaderná elektrárna pracuje na podobném principu jako klasická tepelná 

elektrárna. Zdrojem tepla není spalované fosilní palivo v kotli, nýbrž tepelná energie uvolněná při 

štěpení jader uranu. Tato energie je odváděna chladivem do parogenerátoru, kde dochází 

k předávání tepla vodě, která se přemění na páru pohánějící parní turbínu. Na rozdíl od 

klasických tepelných elektráren nelze regulovat výkon jaderného reaktoru změnou přivedeného 

množství paliva. Při pravidelných odstávkách se do reaktoru zaveze palivo na celou dobu 

kampaně, během níž by měla jaderná elektrárna pracovat nepřetržitě. 

Okruh, kde cirkuluje chladivo mezi reaktorem a parogenerátorem, se nazývá primární okruh. 

Musí být uzavřený, aby nedošlo k úniku radioaktivity. Kromě základních zařízení, která se podílí 

na výrobě elektrické energie, je zapotřebí řady obslužných provozů. Provozy, které se starají o 

doplňování úniků chladiva, kompenzaci změn reaktivity v reaktoru, kontinuální čištění a 

odplynění chladiva, jsou souhrnně označovány jako pomocné systémy primárního okruhu. 

Významný rozdíl oproti klasickým tepelným elektrárnám je v použití chladiva primárního 

okruhu. V sekundárním okruhu proudí demineralizovaná voda, která se v parogenerátoru mění na 

páru a po průchodu parní turbínou kondenzuje v kondenzátoru, z kterého je přebytečné teplo 

odváděno cirkulační chladicí vodou. Nejdůležitějším médiem v jaderné elektrárně je bezesporu 

voda. Provozy, které se starají o čerpání a dopravu surové vody do elektrárny a následnou úpravu 

pro potřeby jednotlivých okruhů, lze označit jako vodní hospodářství. 

Jaderná elektrárna je soubor provozů a systémů, které jsou vzájemně provázány a které musí 

spolupracovat. Tato rešeršní práce si klade za cíl seznámit s vodním hospodářstvím jaderné 

elektrárny [8] a s pomocnými systémy primárního okruhu [3]. Zaměří se na jadernou elektrárnu 

Dukovany, kde jsou provozovány reaktory VVER 440. Elektrárna Dukovany prošla modernizací, 

po které došlo ke zvýšení výkonu na 4 x 500 MW. Jedna z kapitol se zaměří právě na tuto 

modernizaci [1] a její vliv na pomocné systémy primárního okruhu. 
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2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA S REAKTORY VVER 440 
V současné době jsou na území České republiky provozovány dvě jaderné elektrárny. 

Jaderná elektrárna Temelín (ETE) leží v jižních Čechách nedaleko Týna nad Vltavou. Dva bloky 

s reaktory VVER 1 000 mají celkový instalovaný výkon 2 000 MW. 

Jaderná elektrárna Dukovany (EDU) leží na Vysočině asi 30 km od Třebíče. V roce 1970 

podepsalo tehdejší Československo a Sovětský svaz dohodu o výstavbě jaderné elektrárny na 

území bývalých obcí Skryje, Lipňany a Heřmanice. Jednalo se o elektrárnu VVER 440 se čtyřmi 

reaktory VVER 440. Koncem 70. let byla zahájena výstavba. První blok byl spuštěn v roce 1985, 

druhý a třetí blok v roce 1986 a čtvrtý blok roku 1987. Spuštění dvou bloků elektrárny v jednom 

roce je raritou a dodnes se ve světě nic podobného neopakovalo. V blízkosti EDU jsou 

provozovány dvě vodní elektrárny. Přečerpávací elektrárna Dalešice byla postavena v letech 1970 

až 1978. Po Dlouhých stráních je druhou největší vodní elektrárnou v České republice. Současně 

s dalešickou elektrárnou byla budována průtočná vodní elektrárna Mohelno, jejíž nádrž slouží 

jako zásobárna pro přečerpání vody zpět do Dalešíc a zároveň vyrovnává průtok v řece Jihlavě. 

V EDU jsou dva hlavní výrobní bloky (HVB), v každém z nich jsou dva tlakovodní reaktory 

s výkonem 500 MW. Celkový instalovaný výkon EDU je stejný jako v ETE, k jeho dosažení je 

potřeba dvojnásobný počet reaktorů. Elektrárna pracuje s parním oběhem a je tvořena dvěma 

okruhy (obr. 2-1): 

- primárním okruhem (I. O.); 

- sekundárním okruhem (II. O.). 

 

 

Obr. 2-1 Tepelné schéma EDU [4] 
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V primárním okruhu cirkuluje voda, která odvádí teplo z aktivní zóny (AZ) reaktoru, předává 

ho v parogenerátoru vodě sekundárního okruhu, která se mění na páru. Ochlazená primární voda 

se vrací zpět do reaktoru. Pára v sekundárním okruhu odchází do turbíny a roztáčí její lopatky. 

Turbína je přes rotor spojena s generátorem, který vyrábí elektřinu. Pára z turbíny odchází 

do kondenzátoru, kde předává zbytkové teplo cirkulační chladicí vodě (CCHV), která ho odvádí 

do chladicích věží. Zkondenzovaná pára se přes napájecí nádrž a systém regeneračních ohříváku 

vrací zpět do parogenerátoru. 

V jaderné elektrárně dochází k několika přeměnám jednoho druhu energie v jiný. V reaktoru 

se uvolní jaderná energie paliva, kterou v podobě tepla přijme chladivo. V parogenerátoru se 

forma energie nemění, ale předává se tepelná energie z jedné látky na druhou. V turbíně se 

tepelná energie páry mění na mechanickou energii, která v turbogenerátoru vytváří elektrickou 

energii. Pomocí transformátoru se mění parametry elektrické energie, ale forma zůstává stejná. 

2.1 Primární okruh 

Na rozdíl od jaderných elektráren s varnými reaktory, kde se pára tvoří přímo v reaktoru a 

rovnou odchází na turbínu, tudíž jsou koncipované jako jednookruhové, jaderné elektrárny 

s reaktory VVER 440 jsou řešeny jako dvouokruhové. V uzavřeném primárním okruhu cirkuluje 

radioaktivní voda, která je oddělena od vody sekundární. Prostory, kde se pracuje 

s radioaktivními prostory jsou uvnitř kontrolovaného pásma. 

Primární okruh je tvořen základními zařízeními [15], která se přímo podílí na přenosu 

tepelné energie z AZ do parogenerátoru. Pomocná zařízení udržují předepsané parametry a 

podmínky pro chod základních zařízení. Nedílnou součástí primárního okruhu jsou havarijní 

systémy. Mezi základní zařízení patří (obr. 2-2): 

- jaderný reaktor; 

- hlavní cirkulační potrubí; 

- parogenerátor (PG); 

- hlavní cirkulační čerpadlo (HCČ); 

- hlavní uzavírací armatura (HUA); 

- kompenzátor objemu (KO). 

Teplo v aktivní zóně reaktoru vzniká při štěpení jader 
235

U. Letící neutron narazí na jádro 

uranu 
235

U a rozštěpí ho. Vzniknou dvě nová jádra, 2 až 3 neutrony a uvolní se velké množství 

energie. Při štěpení jednoho jádra uranu se jedná přibližně o 200 MeV
1
. Téměř celá energie se 

využije v podobě tepla, které je chladivem odváděno do parogenerátoru. Tepelný výkon jednoho 

reaktoru VVER 440 je 1 444 MW. 

Aktivní zóna je tvořena palivovými kazetami, které jsou složeny z palivových proutků. 

Samotné palivo je ve formě válcových tabletek uloženo v obalu palivového proutku. Přírodní 

uran obsahuje tři izotopy: 

- 238
U (99,282 %); 

- 235
U (0,712 %); 

                                                 

1
 1 eV ≈ 1,602·10

-19
 J [17]. 
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- 234
U (0,006 %). 

 

 

Obr. 2-2 Uspořádání primárního okruhu EDU [12] 
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V EDU se používá obohacené palivo, což znamená, že se uměle zvyšuje obsah izotopu 
235

U. 

Uran se těží ve formě uranové rudy, která je zpracována a zbavena nečistot. Čistý uran se poté 

upravuje v obohacovacích závodech, kde dojde ke zvýšení obsahu izotopu 
235

U. Teprve 

po obohacení se z uranu lisováním a spékáním vyrábí peletky. 

235
U je štěpitelný tepelnými neutrony, které mají energii přibližně 0,025 eV. Při štěpení se 

uvolní neutrony, jejichž energie je podstatně vyšší. Rychlé neutrony musí být zpomaleny, aby 

mohly být využity k dalšímu štěpení. Ke zpomalování rychlých neutronů na tepelné dochází 

v tzv. moderátoru. Neutrony se sráží s jádry moderátoru a ztrácejí svoji energii. Dobrý moderátor 

účinně zpomaluje neutrony a zároveň je příliš neabsorbuje. V EDU se používá lehká voda, která 

dobře zpomaluje neutrony, ale dochází k jejich značné absorpci. Proto je potřeba použít 

obohacené palivo, na rozdíl od jaderných reaktorů, kde je moderátorem těžká voda a k udržení 

řetězové štěpné reakce stačí přírodní uran. 

Lehká voda slouží zároveň jako chladivo primárního okruhu a odvádí teplo z aktivní zóny 

do parogenerátoru šesti smyčkami, která mají vždy teplou a studenou větev. Každá větev je 

opatřena hlavní uzavírací armaturou a na studené větvi je navíc hlavní cirkulační čerpadlo. Voda 

v I. O. nemění skupenství, přestože její teplota na výstupu z AZ je téměř 300 °C. Z tohoto 

důvodu se v primárním okruhu EDU udržuje stálý tlak 12,25 MPa. Bod varu vody se tak posunul 

nad 300 °C. Rezerva do varu je minimálně 25 °C. K vyrovnávání změn tlaku slouží kompenzátor 

objemu, který je vybaven sprchovým systémem a elektroohříváky. KO je nádoba spojená 

s jednou smyčkou I. O., uvnitř je parní polštář. Poklesne-li tlak v I. O. zapnou se elektroohříváky, 

voda se začne odpařovat, parní polštář v KO se začne zvětšovat a dojde ke zvýšení tlaku v I. O. 

V opačném případě, kdy je třeba tlak snížit, se aktivuje sprchový systém, který zchladí páru, jež 

následně kondenzuje. Zmenší se parní polštář v KO a sníží se tlak v I. O. 

K dopravě chladiva v primárním okruhu slouží hlavní cirkulační čerpadlo, navíc je primární 

okruh uspořádán tak, aby vznikala přirozená cirkulace chladiva. Aktivní zóna je níže 

než parogenerátor. S rostoucí teplotou vody v aktivní zóně klesá její hustota, a proto voda stoupá 

vzhůru do PG. Při ochlazování se hustota zvyšuje a voda klesá zpátky do AZ. 

2.1.1 Jaderný reaktor 

V jaderné elektrárně Dukovany jsou provozovány čtyři tlakovodní energetické reaktory 

VVER 440 typu V-213-č (obr. 2-3). Reaktor je uspořádán smyčkově, parní generátor a hlavní 

cirkulační čerpadlo jsou vně reaktoru. Chladivo je k nim dopravováno hlavním cirkulačním 

potrubím, které tvoří uzavřené smyčky. Každý reaktor má takových smyček šest. 

Tab. 2-1 Základní parametry reaktoru v EDU [6] 

 Typ VVER 440 V-213-č 

Výrobce Škoda Plzeň 

Průměr 3 560 mm 

Výška 23 960 mm 

Hmotnost 215 t 

Tepelný výkon 1 444 MW 

Počet palivových kazet 312 

Počet regulačních kazet 37 

Teplota vstupní chladicí vody 267 °C 

Teplota výstupní chladicí vody 298 °C 

Tlak vody 12,25 MPa 
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Obr. 2-3 Reaktor VVER 440 V-213-č [4] 

 

Základní konstrukční části jaderného reaktoru jsou: 

- tlaková nádoba; 

- horní blok; 

- vnitřní vestavba; 

- aktivní zóna; 

- vnitroreaktorové měření. 
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2.1.1.1 Tlaková nádoba 

Tlaková nádoba je složena z: 

- tělesa tlakové nádoby; 

- víka tlakové nádoby. 

Těleso tlakové nádoby má válcový tvar a eliptické dno. Je svařena z kovaných prstenců, 

které jsou vyrobeny z nízkolegované nízkouhlíkové oceli. Uvnitř tlakové nádoby je vnitřní 

vestavba a aktivní zóna. K tělesu jsou přivařeny dvě řady potrubí cirkulačních smyček. Horní 

řadu tvoří šest potrubí pro horkou větev, která odvádí chladivo z aktivní zóny do parogenerátoru. 

Dolních šest potrubí je studená větev, kterou proudí chladivo z parogenerátoru zpět do reaktoru. 

Těleso a víko tlakové nádoby jsou spojeny pomocí 60 šroubů. Pro dotlačení víka k tělesu 

slouží volná příruba, což je kovaný prstenec z legované oceli. Spoj mezi oběma částmi tlakové 

nádoby je utěsněn. 

2.1.1.2 Horní blok 

Horní blok slouží: 

- jako nosná konstrukce; 

- k uložení a chlazení pohonů regulačních kazet; 

- k odvzdušnění reaktoru; 

- k vyvedení vnitroreaktorového měření. 

Základním dílem horního bloku je víko tlakové nádoby, ke kterému je přivařeno 37 nátrubků 

pro uchycení pohonů regulačních kazet. Dalších 18 nátrubků slouží k vyvedení měření ven 

z reaktoru. Horní blok obsahuje navíc přívod a odvod vody vloženého okruhu chlazení pohonů 

HRK kazet (kap. 3.2.1.1). 

2.1.1.3 Vnitřní vestavba 

Vnitřní vestavbu reaktoru vyrobenou z austenitické nerezové oceli tvoří: 

- šachta; 

- koš aktivní zóny; 

- blok ochranných trub. 

Šachta usměrňuje tok chladiva v reaktoru, odděluje chladivo proudící do reaktoru a chladivo 

z reaktoru odcházející. Proudění chladiva v reaktoru je na obr. 2-4. Chladivo o teplotě přibližně 

267 °C vstupuje do reaktoru ze studené větve a klesá ke dnu tlakové nádoby prostorem mezi 

šachtou a stěnou reaktoru. Děrovaným dnem šachty vstupuje do aktivní zóny, kde se ohřívá 

na teplotu přibližně 298 °C. Otvory v horní části šachty vystupuje ven a je vedeno do jedné z šesti 

horkých smyček. 

Voda v reaktoru slouží jako reflektor. Chladivo proudící mezí šachtou a stěnou tlakové 

nádoby snižuje únik neutronů ze soustavy, snižuje ozáření nádoby a vyrovnává rozložení 

neutronového toku. 
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Koš aktivní zóny je konstrukce pro uložení palivových kazet. Z vrchu na něj navazuje blok 

ochranných trub, který slouží k zajištění polohy palivových kazet a k vyvedení měření uvnitř 

reaktroru. 

 

 

 

Obr. 2-4 Proudění chladiva v reaktoru VVER 440 [4] 
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2.1.1.4 Aktivní zóna 

Uvnitř reaktoru je aktivní zóna, kam se zasouvají palivové kazety. Aktivní zóna má válcový 

tvar a obsahuje 

- palivo; 

- moderátor; 

- chladivo; 

- regulační kazety; 

- měřicí čidla. 

Palivo se vyrábí z obohaceného oxidu uraničitého (UO2). Uran se těží v podobě uranové 

rudy, která se následně vyčistí a upraví. Do obohacovacího závodu vstupuje uran ve formě 

plynného hexafluoridu uranu (UF6). Obohacení je proces, při kterém se zvyšuje zastoupení 

izotopu 
235

U a využívá se rozdílné hmotnosti izotopů 
235

U a 
238

U. Přírodní uran obsahuje izotopu 
235

U asi 0,712 %, po obohacení se dosáhne 3 až 5 % a následuje samotná výroba paliva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-5 Palivová kazeta (a), palivový článek (b) [4] 
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Vstupní surovinou je UO2 v práškové podobě, z kterého se lisují a spékají palivové tabletky. 

Palivo musí být odolné proti záření a musí snést teplotu, při které je reaktor provozován. Palivové 

tabletky se vkládají do trubky ze slitiny zirkonia, která je z obou stran opatřena koncovkami. 

Palivový proutek je hermeticky uzavřený, aby bylo zabráněno proniknutí štěpných produktů do 

chladiva. 

Z palivových článků (obr. 2-5 b) se vyrábí palivová kazeta (obr. 2-5 a), která jich obsahuje 

126. Kazeta je opatřena šestihranným obalovým pláštěm ze slitiny zirkonia. Uvnitř aktivní zóny 

jich je 312. Výměna paliva probíhá kampaňovitě, každý rok se vymění během odstávky 1/5 

palivových kazet. 

Druhým typem je regulační kazeta, která zajišťuje: 

- regulaci výkonu reaktoru; 

- kompenzaci krátkodobých změn reaktivity; 

- havarijní odstavení reaktoru. 

Regulace výkonu a kompenzace krátkodobých změn reaktivity se provádí změnou polohy 

regulačních kazet. Pohyb regulačních kazet obstarává pohon, který je uložen v horním bloku. 

Dlouhodobé změny koncentrace jsou kompenzovány obsahem kyseliny borité, jejíž koncentrace 

se během kampaně postupně snižuje.  

Regulační kazety mají dvě části: 

- horní absorpční část; 

- dolní palivovou část. 

V aktivní zóně je 37 regulačních kazet, které jsou rozděleny do 6 skupin. Šestou skupinu 

tvoří 7 kazet, kterými se řídí výkon reaktoru. Je-li potřeba uvolnit více reaktivity, do aktivní zóny 

se zasune palivová část kazety. Je-li potřeba reaktivitu snížit, kazeta se do aktivní zóny zasune 

více, dolní palivová část se tak dostává pod aktivní zónu,  horní absorpční část je uvnitř aktivní 

zóny a zachytává neutrony. Prvních 5 skupin regulačních kazet se k řízení výkonu reaktoru 

nepoužívají, jsou umístěny v poloze, kdy palivové části jsou uvnitř aktivní zóny. Při havarijním 

odstavení reaktoru klesají všechny regulační kazety volným pádem. Palivová část kazet se 

dostává pod aktivní zónu, absorpční část je uvnitř reaktoru a tlumí řetězovou štěpnou reakci.  

2.1.1.5 Vnitroreaktorové měření 

Uvnitř reaktoru se měří: 

- teplota chladiva na výstupu z aktivní zóny; 

- neutronový tok. 

K měření teploty slouží termočlánky na výstupu z palivových kazet. Kanály s termočlánky 

jsou v bloku ochranných trub. Neutronový tok se zjišťuje po výšce a průměru aktivní zóny. 

Měření je vyvedeno přes horní blok ven z reaktoru. 

2.1.2 Hlavní cirkulační potrubí 

Chladivo primárního okruhu koluje uvnitř šesti smyček. Potrubí je vyrobeno z austenitické 

nerezové oceli. Smyčka je tvořena: 

- horkou větví; 
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- studenou větví. 

Horkou větví odtéká chladivo o teplotě 298 °C z aktivní zóny reaktoru do parogenerátoru. 

Ve všech horkých větvích je hlavní uzavírací armatura a součástí jedné větve je i kompenzátor 

objemu. Na studené větvi je druhá uzavírací armatura a hlavní cirkulační čerpadlo, které vrací 

chladivo o teplotě 267 °C zpátky do reaktoru. 

2.1.3 Parogenerátor 

V jaderné elektrárně se používají parogenerátory PG V-215 (obr. 2-6), které byly vyrobeny 

ve Vítkovicích. Parogenerátor je součástí každé cirkulační smyčky. Chladivo primárního okruhu 

je přiváděno vstupním kolektorem do trubek tvaru U, které jsou pod hladinou sekundární vody. 

Dojde k předání tepelné energie a výrobě syté páry. Chladivo I. O. pak výstupním kolektorem 

odchází ven z parogenerátoru. 

Sekundární napájecí voda je přiváděna nátrubkem v horní části parogenerátoru a obklopuje 

trubky s chladivem I. O. Vzniklá pára odchází přes žaluziový separátor páry, kde je zbavena 

vlhkosti, do 5 parních sběračů, které odvádí páru do parovodu. 

  

 

Obr. 2-6 Parogenerátor PG V-215 [4] 

 

Parogenerátory jsou zavěšeny, aby bylo možno kompenzovat dilatace. Vlivem odpařování se 

v parogenerátoru hromadí soli a ionty, které je nutno odvádět. K udržování kvality napájecí vody 

v parogenerátoru slouží systém odluhů. 

 



  2 Jaderná elektrárna s reaktory VVER 440 

 

24 

Tab. 2-2 Základní parametry parogenerátoru v EDU [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Hlavní cirkulační čerpadlo 

Hlavní cirkulační čerpadlo zajišťuje cirkulaci chladiva v primárním okruhu. HCČ je součástí 

studené větve každé ze šesti cirkulačních smyček. Zajišťuje potřebný průtok chladiva k odvodu 

tepelné energie z aktivní zóny, která se uvolňuje při štěpení. HCČ je poháněno elektromotorem. 

Mechanické těsnění slouží k zabránění úniků chladiva z I. O. 

 

Tab. 2-3 Základní parametry hlavního cirkulačního čerpadla v EDU [15] 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Hlavní uzavírací armatura 

Hlavní uzavírací armatura slouží k oddělení cirkulační smyčky od reaktoru. Každá smyčka 

obsahuje dvě hlavní uzavírací armatury, jednu na horké větvi a jednu na studené větvi (obr. 2-1).  

2.1.6 Kompenzátor objemu 

Kompenzátor objemu je vertikální válcová tlaková nádoba, která slouží k vyrovnávání 

tlakových a objemových změn v primárním okruhu. Kompenzátor objemu je součástí jedné 

smyčky hlavního cirkulačního potrubí, připojen je k horké větvi (obr. 2-1).  

Udržuje tlak v primárním okruhu. Při malých změnách tlaku se uplatňuje samoregulace. 

V KO je udržována teplota 325 °C a tlak 12,25 MPa, což odpovídá mezi sytosti. Pokud dojde 

k drobné změně tlaku v I. O., parametry se v KO samovolně regulují. Při větších změnách je 

Typ PG V-215 

Počet parogenerátorů na jeden blok 6 

Počet trubek v parogenerátoru 5 536 

Tepelný výkon 229 MW 

Parní výkon 452 t·h
-1

 

Teplota napájecí vody 223 °C 

Teplota syté páry 260 °C 

Tlak syté páry 4,71 MPa 

Teplota chladiva I. O. na vstupu 297 °C 

Teplota chladiva I. O. na výstupu 267 °C 

Maximální vlhkost páry na výstupu 0,25 % 

Počet HCČ na jeden blok 6 

Průtok 7 100 m
3
·h

-1
 

Teplota média 267 °C 

Tlak v sání 12,11 MPa 

Příkon při práci s horkým médiem 1,4 MW 

Příkon při práci se studeným médiem 1,6 MW 
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zapotřebí použít pomocných zařízení, jimiž jsou elektroohříváky a sprchový systém. Uvnitř KO 

je parní polštář. Poklesne-li tlak v I. O. zapnou se elektroohříváky, voda se začne odpařovat, parní 

polštář v KO se zvětšuje a dojde ke zvýšení tlaku v I. O. V opačném případě, kdy je třeba tlak 

snížit, se aktivuje sprchový systém, který zchladí páru, jež následně kondenzuje. Zmenší se parní 

polštář v KO a sníží se tlak v I. O. Sprcha je napojena na studenou větev cirkulační smyčky. 

Nádoba reaktoru a celý primární okruh je chráněn před nedovoleným zvýšením tlaku. 

Při překročení maximálního dovoleného tlaku se otevřou pojistné ventily kompenzátoru objemu a 

přebytečná pára je odvedena do barbotážní nádrže, kde probublává roztokem kyseliny borité a 

kondenzuje. 
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3 OBSLUŽNÉ PROVOZY 
Kromě základních zařízení, která se přímo podílí na výrobě elektrické energie, je zapotřebí 

řady obslužných provozů, jež jsou nezbytné pro správný a bezpečný chod celé jaderné elektrárny. 

Nejdůležitějším médiem v tlakovodní jaderné elektrárně je voda. Má tyto základní funkce: 

- v jaderném reaktoru plní funkci chladiva, které přenáší teplo z aktivní zóny do parogenerátoru, 

a zároveň pracuje jako moderátor; 

- v sekundárním okruhu je to opět voda, která se v parogenerátoru mění na páru pohánějící parní 

turbínu; 

- v cirkulačním okruhu chladí páru, která prošla přes turbínu. 

Podle funkce vody je nezbytné udržovat její náležitou kvalitu. Pro účely primárního okruhu 

je potřeba velmi čistá voda. Provádí se demineralizace a voda musí být zbavena všech dalších 

látek, ať už rozpustných, tak i nerozpustných. Předepsaná kvalita vody se udržuje přidáváním 

chemikálií a nepřetržitým čištěním. V chladivu se mění koncentrace kyseliny borité v závislosti 

na vyhořívání paliva. Vlivem čištění nebo drobných netěsností dochází k únikům chladiva 

z primárního okruhu, které je třeba nahradit. Čerpání surové vody a její zpracování v úpravnách 

má na starosti vodní hospodářství. O doplňování úniků, čištění a odplynění chladiva se starají 

pomocné systémy. 

Mezi další obslužné provozy jaderné elektrárny patří hospodářství technických plynů, 

vysokotlaká a nízkotlaká kompresorová stanice, budova aktivních pomocných provozů a záložní 

systémy. Součástí sekundárního okruhu jsou pomocné systémy parní turbíny a generátoru. 

Jednou z možností havarijního napájení elektrárny je použití dieselgenerátorů, které jsou uloženy 

v dieselgenerátorových stanicích, kde je umístěno i naftové hospodářství. 

Přestože jednotlivé systémy jsou nezbytnou součástí jaderné elektrárny a každý v ní má svoji 

roli, detailněji bude popsáno pouze vodní hospodářství a pomocné systémy primárního okruhu. 

3.1 Vodní hospodářství jaderné elektrárny 

Pro potřeby jaderné elektrárny Dukovany se využívá voda z řeky Jihlavy. Roční spotřeba 

může dosahovat až 40 milionů kubických metrů. Množství odčerpané vody závisí na řadě vlivů, 

ať už je to výkon bloků, ztráty vody v jednotlivých okruzích jaderné elektrárny nebo roční 

období. Celkové ztráty během zimy představují přibližně 3500 m
3
/h, v létě jsou tyto ztráty více 

než dvojnásobné. 

Hlavní část čerpané surové vody slouží jako chladicí voda pro chlazení různých zařízení. 

Chladicí voda odvádí teplo z ochlazovaného zařízení a v chladicích věžích se ochlazuje 

vzduchem. Jedná se o otevřený systém, ve kterém se vlivem odpařování zahušťuje zbývající voda 

v okruhu, protože odpařována je pouze čistá voda. Dochází ke zvýšení koncentrace solí, což 

nepříznivě působí na konstrukční materiály a dochází k zanášení ploch, které slouží k tepelné 

výměně. Aby se zabránilo přílišnému zahušťování, část vody z okruhu se odpouští a ztráty 

chladiva se doplní. 

Na obr. 3-1 jsou označeny objekty důležité pro čerpání a úpravu surové vody. Čerpací 

stanice (1) v blízkosti nádrže Mohelno čerpá vodu do vodojemů (2), odkud je dopravována 

samospádem do úpraven vody v areálu elektrárny. Vyrovnávací vodojem je tvořen čtyřmi 

nádržemi, každá má objem 2 000 m
3
. Voda v nádržích slouží k vyrovnání rozdílu mezi potřebou 
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elektrárny a množstvím surové vody, která je čerpána. K úpravě surové vody dochází v úpravně 

chladicí vody (3) a chemické úpravně vody (4). 

 

 

Obr. 3-1 Čerpání surové vody v EDU [7] 

  

3.1.1 Úprava surové vody 

 Nejhrubší nečistoty se odstraňují již před vstupem vody do čerpadel čerpací stanice. 

Plovoucí kmeny, větve, nebo různé odpadky jsou zachytávány pomocí česlí. Z vyrovnávacího 

vodojemu surová voda samospádem odtéká buď do úpravny chladicí vody (ÚCHV), nebo 

do chemické úpravny vody (CHÚV). 

3.1.1.1 Úpravna chladicí vody 

Úpravna chladicí vody slouží k úpravě vody pro: 

- okruh cirkulační chladicí vody (CCHV); 

- systém technické vody důležité (TVD); 

- systémy technické vody nedůležité (TVN); 

- požární vody. 

CCHV slouží k odvodu tepla z kondenzátorů za turbínou. TVD slouží k chlazení spotřebičů, 

které jsou důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a není možné přerušit odvod tepla při výpadku 
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napájení. TVN zajišťuje chlazení spotřebičů, které nejsou důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, 

není napojeno na zajištěné napájení. 

Pro okruh cirkulační vody, systémy TVD a TVN a požární vody je potřeba voda určité 

kvality. Pokud voda nesplňuje chemické limity, projde ÚCHV. K čištění surové vody slouží 

čiřiče, do kterých je voda přiváděna samospádem. Do vody se přidávají koagulanty, což jsou 

látky, které napomáhají srážení. Nečistoty vytvoří vločky, které se dají lépe odstranit. Voda 

zbavená nečistot odtéká do centrální čerpací stanice. 

Voda v řece Jihlavě, z které je voda pro účely elektrárny čerpána, nepřesahuje stanovené 

chemické limity a není potřeba ji upravovat čiřením. 

3.1.1.2 Chemická úpravna vody 

Chemická úpravna vody slouží pro zajištění dodávky vody pro: 

- primární okruh; 

- sekundární okruh; 

- vody pro horkovodní systémy. 

Čiřením se odstraní látky, které by prošly filtrací. Princip čiření je stejný jako v úpravně 

chladicí vody. Čiřená voda odchází na pískovou filtraci, která je tvořena křemitým pískem 

s vrstvou křemenných oblázků. Poté je voda odplyněna a uschována v jímkách čiřené filtrované 

vody. 

Voda, která projde předúpravou, obsahuje řadu rozpuštěných anorganických látek, které je 

nutné odstranit. Při demineralizaci odstraňujeme z vody nečistoty iontového charakteru. Voda 

nejprve projde silně kyselým katexem, který nahradí všechny kationty H
+
 iontem. Voda dále 

pokračuje na zásaditý anex, kde je její kyselý charakter neutralizován. Z vody jsou odstraněny 

anionty a nahrazeny OH
-
 ionty. Takto vzniká demineralizovaná voda, do které se podle 

požadovaného chemického režimu přidávají chemické reagenty. 

3.1.2 Chemický režim 

Chemickým režimem rozumíme složení média, které má vliv na konstrukční materiály a 

technologický proces. Nejvýznamnějším médiem v našich jaderných elektrárnách je voda, proto 

je důležité se zabývat chemickým složením vody v jednotlivých okruzích. Snažíme se dosáhnout 

nejvyšší účinnosti při minimálním vlivu na zařízení a za přijatelných provozních nákladů. 

Hlavními úkoly chemického režimu je: 

- zabránit zanášení a tvorbě usazenin na plochách, které slouží k přestupu tepla; 

- zabránit korozi konstrukčních materiálů; 

- minimalizovat obsah nečistot v médiu; 

- potlačovat koncentraci kyslíku. 

3.1.2.1 Chemický režim primárního okruhu 

Voda v primárním okruhu musí být velice čistá a chemicky upravená. Jejím základním 

úkolem je odvádět teplo z aktivní zóny do parogenerátoru, kde ho předává do sekundárního 

okruhu, a umožnit regulaci výkonu reaktoru pomocí bóru. Další významnou funkcí vody 

v primárním okruhu je zpomalení rychlých neutronů, a proto zároveň slouží jako moderátor. 
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Chemický režim chladiva primárního okruhu se udržuje: 

- dávkováním kyseliny borité (H3BO3) - slouží ke kompenzaci pomalých změn reaktivity, 

při odstávce zajišťuje podkritičnost reaktoru; 

- dávkováním hydroxidu draselného (KOH) - dávkuje se ke kompenzaci kyselého charakteru 

kyseliny borité, optimální pH chladiva je 7,0 – 7,2; 

- dávkováním čpavku (NH3) - slouží k omezení kyslíku, který vzniká při radiolýze vody a má 

nepříznivý vliv na korozi; 

- omezením chloridů a fluoridů - konstrukčním materiálem primárního okruhu je nerezová ocel, 

její korozi způsobují chloridy a fluoridy, které se vyskytují v chladivu v podobě iontů, jež jsou 

zachytávány na ionexových filtrech; 

- výměnou vody - vodovýměna je uskutečňována při doplňování ztrát chladiva v primárním 

okruhu; 

- čištěním chladiva – probíhá kontinuálně. 

3.1.2.2 Chemický režim sekundárního okruhu 

Médiem v sekundárním okruhu je demineralizovaná voda. V parogenerátoru přijímá teplo 

od chladiva z primárního okruhu a mění se na páru, která předává svou energii lopatkám turbíny 

a poté kondenzuje v kondenzátoru. Důraz je kladen na čistotu vody, aby nedocházelo k zanášení 

teplosměnných ploch, a na bezkyslíkatý režim z důvodu zamezení koroze. 

Chemický režim vody v sekundárním okruhu se udržuje: 

- termickým odplyněním; 

- dávkováním hydrazinu (N2H4) a čpavku (NH3); 

- čištěním; 

- vodovýměnou.   

3.2 Pomocné systémy primárního okruhu 

Mezi hlavní pomocné systémy primárního okruhu patří: 

- vložené okruhy chlazení; 

- čištění chladiva primárního okruhu; 

- doplňování primárního okruhu a bórová regulace; 

- spalování vodíku; 

- bórový koncentrát; 

- čistý kondenzát; 

- organizované úniky; 

- SVO 2 a nádrže nečistého kondenzátu. 

3.2.1 Vložené okruhy chlazení 

Chlazení důležitých technologických zařízení primárního okruhu, které je nutné chladit i 

při výpadku napájení, se provádí technickou vodou důležitou. V případě, že chlazená látka má 
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větší tlak než chladicí látka (TVD), je nezbytné vložit bariéru, která zabrání pronikání 

radioaktivity do TVD. K zabránění nežádoucího znečištění TVD slouží vložené okruhy chlazení: 

- vložený okruh chlazení pohonů HRK kazet; 

- vložený okruh chlazení hlavních cirkulačních čerpadel. 

3.2.1.1 Vložený okruh chlazení pohonů HRK kazet 

 

 

Obr. 3-2 Schéma vložené okruhu chlazení pohonů HRK kazet 

 

Součástí vloženého okruhu chlazení (obr. 3-2) je: 

- čerpadlo vloženého okruhu (1); 

- mechanický filtr (2); 

- chlazené pohony kazet (3); 

- chladič vloženého okruhu (4); 

- vyrovnávací nádrž (5). 

Voda vloženého okruhu (čistý kondenzát) přichází na sání čerpadla a prochází mechanickým 

filtrem, který ji má zbavit nečistot. Vlastní filtr je tvořen třemi vrstvami tkaniny z nerezového 

materiálu. Nečistoty mohou snížit průtok média, nebo se mohou usadit na teplosměnných 

plochách a tím zhoršit přestup tepla. Očištěná voda je dopravena k pohonům kazet, kde se ohřívá 

(maximálně na 100 °C). Přijaté teplo je odvedeno do chladiče, kde ho přebírá technická voda 

důležitá. Voda vloženého okruhu se v chladiči ochlazuje na 50 až 60 °C a je znovu přiváděna na 

sání čerpadla. 
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Součástí okruhu je vyrovnávací nádrž. Slouží ke kompenzaci změn objemu vody v okruhu 

vlivem teploty nebo úniků a udržuje potřebný tlak na sání čerpadel. Doplňování ztrát se provádí 

přívodem čistého kondenzátu (ČK) do nádrže. Při poruše roste tlak ve vloženém okruhu, 

přebytečné médium přepadává přes přepad v nádrži a je odváděno do speciální kanalizace. 

3.2.1.2 Vložený okruh chlazení hlavního cirkulačního čerpadla 

Kromě chlazení HCČ slouží vložený okruh k chlazení: 

- dochlazovačů systému kontinuálního čištění chladiva I. O. (obr. 3-4); 

- chladičů systému organizovaných úniků I. O. (obr. 3-9); 

- barbotážních nádrží. 

 

 

Obr. 3-3 Schéma vloženého okruhu chlazení HCČ 

  

 

Vložený okruh chlazení HCČ je složen z: 

- čerpadla vloženého okruhu (1); 

- chlazených spotřebičů (2); 

- chladiče vloženého okruhu (3); 

- vyrovnávací nádrže (4). 

Voda vloženého okruhu (ČK) je z čerpadla přiváděna rovnou k jednotlivým spotřebičům, 

kde se ohřívá až na 60 °C. V chladiči je teplo předáváno technické vodě důležité, teplota vody 

v okruhu klesá na 30 °C. Z chladiče je přivedena na sání čerpadla. Ke kompenzaci změn objemu 

vody v okruhu a k udržení potřebného tlaku na sání čerpadel slouží vyrovnávací nádrž, která 
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zároveň pracuje jako ochrana před poškozením pří pronikání chladiva I.O. do vloženého okruhu. 

Přebytečné médium z nádrže odtéká do speciální kanalizace. 

Průtok v okruhu je 400 m
3
/h. V obou vložených okruzích je jedno pracovní čerpadlo 

zálohováno dvěma paralelními čerpadly. 

3.2.2 Čištění chladiva primárního okruhu 

Pro správný chod zařízení je nutné udržovat předepsanou kvalitu pracovních médií. 

V elektrárně je šest čisticích systémů kapalných médií a dva systémy pro plyny. Čisticí stanice je 

zapojení jednoho a více filtrů za sebou. Filtry zbavují vodu mechanických i iontových nečistot. 

Uniklé ionexy jsou zachytávány v lapačích. Ionexové filtry mají teplotní omezení, filtrovaná voda 

nesmí mít příliš vysokou teplotu, proto se před filtry zařazují chladiče. Po určité době dojde 

k zanesení filtrů a je třeba provést regeneraci. 

Pro každý čisticí systém kapalných médií se užívá označení SVO 1-: 

- SVO 1 – systém čištění chladiva I. O.; 

- SVO 2 – systém čištění organizovaných úniků a drenáží vod I. O.; 

- SVO 3 – systém čištění odpadních vod; 

- SVO 4 – systém čištění vody bazénu; 

- SVO 5 – čisticí stanice odluhů PG; 

- SVO 6 – čisticí stanice kyseliny borité. 

Systém čištění chladiva I. O. (obr. 3-4; PG – parogenerátor, HUA – hlavní uzavírací 

armatura, HCČ – hlavní cirkulační čerpadlo, R – reaktor, KO – kompenzátor objemu) se skládá z: 

- regeneračních výměníků (1); 

- dochlazovačů (2); 

- směsného filtru (3); 

- lapačů ionexů (4 a 7); 

- katexového filtru (5); 

- anexového filtru (6). 

Čištění chladiva I. O. má za účel udržení požadované kvality chladiva I. O., odpouštění 

chladiva z I. O. a ohřev doplňovací vody. Systém je tvořen dvěma rovnocennými větvemi. 

Chladivo z 1.,3. a 5. smyčky je odváděno do jednoho čistícího okruhu, chladivo z 2., 4. a 6. 

smyčky do druhého okruhu. Jeden okruh je pracovní, druhý okruh je v rezervě a dochází 

k výměně filtrů. Pracovní a rezervní větev se střídají po kampani. 

Chladivo z výtlaku HCČ je přiváděno do regeneračního výměníku a dochlazeno 

v dochlazovači na teplotu 45 °C. V dochlazovačích je chladicí látkou čistý kondenzát ze systému 

vloženého okruhu chlazení hlavního cirkulačního čerpadla (VO HCČ). Médium z dochlazovače 

odchází na filtry SVO 1, kde je zbaveno mechanických a iontových nečistot. V regeneračním 

výměníku se teplota média zvýší na 255 °C a vrací se zpět do primárního okruhu na sání HCČ. 
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Obr. 3-4 Schéma systému čištění chladiva primárního okruhu  
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Rezervní větev se připojuje v případě: 

- úpravy chemického režimu I. O.; 

- snižování koncentrace KOH v chladivu I. O.; 

- vyrovnávání koncentrace H3BO3; 

- poruchy pracovní větve. 

3.2.3 Doplňování primárního okruhu a bórová regulace 

Systém doplňování a bórové regulace slouží ke: 

- kompenzaci úniků z I. O.; 

- regulaci pomalých změn reaktivity v reaktoru; 

- změně chemického režimu chladiva I. O. 

V primárním okruhu dochází k únikům, které jsou buď organizované, nebo vznikají 

při narušení celistvosti I. O. Systém doplňování musí tyto úniky nahradit. Dalším důležitým 

úkolem systému je regulace změn reaktivity a změna chemického režimu chladiva I. O. 

V průběhu kampaně se mění koncentrace kyseliny borité společně s tím, jak dochází k vyhořívání 

paliva. Při ohřevu a spouštění reaktoru se snižuje z 12 g/kg H2O na 8 g/kg H2O. Podle míry 

vyhoření paliva se koncentrace mění z 8 g/kg H2O na 0 g/kg H2O. Chladivo z I. O. s obsahem 

kyseliny borité se odpouští do SVO 2 a následně do nádrží nečistého kondenzátu (kap. 3.2.8), 

primární okruh se doplní čistým kondenzátem. Kyselina boritá v I. O. se naředí a dojde ke snížení 

její koncentrace. Je-li nutno koncentraci zvýšit, opět se odpustí chladivo a primární okruh se 

doplní bórovým koncentrátem (BK). 

 

Obr. 3-5 Schéma systému doplňování primárního okruhu a bórové regulace 
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K nejdůležitějším zařízením systému patří (obr. 3-5): 

- odplyňovač doplňování (1); 

- odplyňovač bórové regulace (2); 

- chladič doplňovací vody (3); 

- dochlazovač doplňovací vody (4); 

- předřazená čerpadla (5); 

- doplňovací čerpadla (6); 

- čerpadlo odpouštění (7). 

Systém doplňování a bórové regulace se dělí na dva podsystémy: 

- doplňování I. O. a bórová regulace; 

- odpouštění chladiva I. O. 

3.2.3.1 Doplňování primárního okruhu a bórová regulace 

Systém doplňování a bórové regulace přímo navazuje na systém čištění chladiva primárního 

okruhu. Odpouštěcími trasami se přivádí chladivo ze systému čištění do odplyňovače doplňování, 

který je určen k ohřátí a odplynění chladiva. Uvolněné plyny jsou odvedeny do systému 

spalování vodíku (kap. 3.2.4). Doplňování a bórová regulace se provádí pomocí tří paralelně 

řazených doplňovacích čerpadel. Každé má na výtlaku maximální tlak 14,7 MPa. Čerpadlo je tak 

schopno čerpat chladivo do primárního okruhu, kde je tlak 12,25 MPa. Bezkavitační chod 

doplňovacího čerpadla zajišťuje předřazené čerpadlo. Dříve než je přivedeno odplyněné chladivo 

na sání čerpadel, je potřeba snížit jeho teplotu, která v odplyňovači dosáhla 104 °C. Průchodem 

chladičem doplňovací vody a dochlazovačem doplňovací vody sníží chladivo svou teplotu 

na 45 °C. Doplňovací čerpadla ho poté vrací zpět do systému čištění chladiva primárního okruhu. 

Základním požadavkem na systém doplňování I. O. a bórové regulace je nepřetržitý chod. 

V případě poruchy některého zařízení je možno jej nahradit, protože celý systém je zdvojený a 

zároveň propojený. Dojde-li k výpadku odplyňovače doplňování, může jeho funkci dočasně 

převzít odplyňovač bórové regulace. 

3.2.3.2 Odpouštění chladiva primárního okruhu 

S přívodem doplňovaného média do I. O. je nutné současně odvádět chladivo z I. O. 

K odvodu dochází při: 

- najíždění a odstavování bloku; 

- režimu bórové regulace; 

- režimu dávkování chemických reagentů. 

Odpouštění chladiva I. O. z odplyňovače zajišťují čerpadla odpouštění. Chladivo je 

odváděno na čisticí stanici a následně do nádrží nečistého kondenzátu (kap. 3.2.8). 

3.2.4 Spalování vodíku 

Spalování vodíku (obr. 3-6) se provádí pomocí následujících zařízení: 

- chladič paroplynné směsi (1); 
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- chladič plynu (2 a 8); 

- odlučovač vlhkosti (3); 

- tlumicí nádrže (4); 

- dmychadla (5); 

- elektrický ohřívák (6); 

- kontaktní aparát (7). 

 

 

Obr. 3-6 Schéma spalování vodíku 

 

Uvolněná směs páry a plynů z odplyňovače doplňování nebo odplyňovače bórové regulace 

se chladí v chladiči paroplynné směsi, kde pára kondenzuje. Nezkondenzovatelné plyny (dusík, 

vodík, vzácné plyny) se odvádí do chladiče plynu. Aby bylo zamezeno vytvoření třaskavé směsi, 

promíchávají se plyny s cirkulující směsí dusíku. Objemová koncentrace vodíku se udržuje 

na hodnotě nižší než 2 %. Ochlazený plyn pokračuje přes odlučovač vlhkosti do tlumicích nádrží, 

které mají tlumit rázy vznikající v okruhu. Dmychadlem se plyn dopravuje na elektrický ohřívák, 

kde se ohřeje na teplotu 130 °C. V kontaktním aparátu dochází k vyhoření (okysličování) vodíku. 

Část plynu se odvádí přes chladič plynu do čisticí stanice. Část plynu se vrací zpět do systému, 

kde se smíchává s nezkondenzovatelnými plyny za chladičem paroplynné směsi. 
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3.2.5 Bórový koncentrát 

Účelem systému je: 

- skladování bórového koncentrátu; 

- doplňování bórového koncentrátu do I. O. 

 

 

Obr. 3-7 Schéma systému bórového koncentrátu 

 

Systém (obr. 3-7) se skládá z: 

- nádrží bórového koncentrátu (1); 

- podávacích čerpadel (2); 

- havarijních čerpadel (3). 

Bórový koncentrát se přivádí trasou od míchaček čistého roztoku kyseliny borité. Skladuje se 

ve dvou nádržích. Jedna obsahuje roztok kyseliny borité o koncentraci ≥ 12 g/kg H2O, druhá 

roztok o koncentraci ≥ 39 g/kg H2O. Pro zajištění rovnoměrné koncentrace kyseliny borité 

v nádržích se  roztok promíchává pomocí čerpadel. Předepsaná kvalita bórového koncentrátu se 

udržuje čištěním roztoku na ionexových filtrech SVO 6. 
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Při bórové regulaci je roztok o koncentraci ≥ 39 g/kg H2O přiváděn čerpadly do systému 

doplňování I. O. a bórové regulace, poté je dopraven doplňovacími čerpadly do I. O. V systému 

jsou tři podávací čerpadla (dvě vysokotlaká, jedno nízkotlaké) a tři havarijní čerpadla. Pro provoz 

postačuje činnost jednoho podávacího čerpadla. 

Roztok kyseliny borité o koncentraci ≥ 12 g/kg H2O se používá při hydraulických zkouškách 

I. O. a v pasivních havarijních systémech. 

3.2.6 Čistý kondenzát 

Systém čistého kondenzátu je společný pro dva bloky elektrárny a slouží především ke: 

- snižování koncentrace H3BO3 v I. O.; 

- přípravě roztoku H3BO3; 

- přívodu ČK na spotřebiče v HVB (voda vlastní spotřeby); 

- kypření, promývání a regeneraci ionexových filtrů. 

 

 

Obr. 3-8 Systém čistého kondenzátu 

  

Systém (obr. 3-8) se skládá z: 

- nádrží čistého kondenzátu (1); 

- čerpadel čistého kondenzátu (2); 

- čerpadel vody vlastní spotřeby (3). 
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Čistý kondenzát se přivádí z nádrží demineralizované vody z CHÚV nebo ze systému čištění 

SVO 3. Součástí systému čistého kondenzátu jsou dvě nádrže (NČK), které jsou vyhřívány 

v případě, že teplota ČK klesne pod 30 °C. Dvě čerpadla s průtokem 8 m
3
/h a tři čerpadla 

s průtokem 60 m
3
/h přivádí ČK do odplyňovače doplňování, do odplyňovače bórové regulace, 

nebo přímo na sání doplňovacích čerpadel. Systém navíc obsahuje dvě čerpadla vlastní spotřeby, 

které čerpají vodu ke spotřebičům v HVB. 

3.2.7 Organizované úniky 

Systém organizovaných úniků slouží ke shromažďování a zpracování organizovaných úniků 

z jiných systémů I. O. Organizované úniky se odvádí do systému doplňování I. O. a bórové 

regulace, nebo do čisticí stanice SVO 2 a následně do nádrží nečistého kondenzátu (NNK). 

 

 

Obr. 3-9 Schéma systému organizovaných úniků 

 

Systém (obr. 3-9) se skládá z následujících zařízení: 

- chladič organizovaných úniků (1); 

- nádrž organizovaných úniků (2); 

- čerpadla organizovaných úniků (3); 

- čerpadlo vyprazdňování primárního okruhu (4). 

Organizované úniky z I. O. nejdříve prochází chladičem organizovaných úniků, kde jsou 

ochlazeny na 50 °C. Následně jsou odvedeny do nádrže organizovaných úniků. Čerpadla 

organizovaných úniků slouží k dopravě média z nádrží do systému doplňovaní I. O. a bórové 

regulace, nebo do NNK. Čerpadlo vyprazdňování I. O. dopravuje organizované úniky do NNK 

při odstaveném bloku. V případě výpadku dvou nebo všech tří čerpadel přivádí organizované 

úniky do systému doplňování I. O. a bórové regulace. 
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3.2.8 SVO 2 a nádrže nečistého kondenzátu 

Hlavním účelem systému je: 

- čištění roztoku H3BO3 odpuštěného z I. O.; 

- shromažďování a přečerpávání nečistého kondenzátu; 

- získávání zregenerovaného roztoku H3BO3 pro jeho další využití ve spotřebičích I. O. 

 

 

Obr. 3-10 Schéma SVO 2 a nádrží nečistého kondenzátu 

 

Mezi základní zařízení sloužící k čištění organizovaných úniků (obr. 3-10) patří: 

- katexový filtr (1); 

- anexový filtr (2); 

- lapač ionexů (3); 

- nádrž s koncentrací kyseliny borité větší než 12 g/kg H2O (4); 

- nádrž s koncentrací kyseliny borité menší než 12 g/kg H2O (5). 

Chladivo je přivedeno nejprve na katexový filtr, kde jsou zachyceny mechanické nečistoty a 

kationty. Dále pokračuje na anexový filtr, kde je zbaveno nečistot aniontového charakteru. 

Po průchodu přes lapač ionexů odtéká chladivo do nádrží nečistého kondenzátu. Jedna nádrž 

shromažďuje roztok s koncentrací kyseliny borité větší než 12 g/kg H2O, který může být rovnou 

použit ve spotřebičích I. O. Ve druhé nádrži se shromažďuje médium s koncentrací kyseliny 

borité nižší než 12 g/kg H2O, které je nutno před dalším použitím upravit. 

3.2.9 Návaznost pomocných systémů primárního okruhu 

Pomocné systémy I. O. na sebe vzájemně navazují, jak je vidět na obr. 3-11. Primární okruh 

má řadu dalších pomocných systémů, které se starají o olejové hospodářství, vzduchotechniku 

reaktrorovny, odluhy a odkaly parogenerátorů nebo chlazení bazénu vyhořelého paliva. 
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Obr. 3-11 Pomocné systémy primárního okruhu 

 

 



  4 Zvýšení výkonu jaderné elektrárny Dukovany 

 

42 

4 ZVÝŠENÍ VÝKONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY 
V jaderné elektrárně Dukovany pracují čtyři reaktory typu VVER 440. Původní tepelný 

výkon jednoho reaktoru je 1 375 MW a tomu odpovídající elektrický výkon jednoho bloku 

440 MW. Vlivem zvýšené poptávky se začaly hledat nové zdroje elektrické energie a možnosti 

zvýšení výkonu stávajících elektráren. Rozbor zvýšení výkonu bloků jaderné elektrárny 

Dukovany se zaměřil na dva technické problémy: 

- zvýšení termodynamické účinnosti nízkotlakých dílů turbín; 

- využití projektových rezerv [19]. 

4.1 Zvýšení termodynamické účinnosti nízkotlakých dílů turbín 

Po řadě analýz bylo rozhodnuto, že prvním krokem ke zvýšení výkonu EDU bude 

modernizace parních turbín. V EDU je celkem osm turbín. Každá je přes hřídel spojena 

s generátorem, jehož původní elektrický výkon byl 220 MW. Parní turbína v EDU má jeden 

vysokotlaký díl a dva nízkotlaké díly. 

Modernizace nízkotlakých dílů parní turbíny probíhala v letech 2005 - 2008. Vyměněny byly 

průtočné části nízkotlakých dílů a došlo ke zvýšení termodynamické účinnosti turbíny. Elektrický 

výkon bloku se zvýšil ze 440 MW na  455,5 MW [1]. 

4.2 Využití projektových rezerv 

Druhým krokem ke zvýšení elektrického výkonu EDU na celkových 2 000 MW bylo zvýšení 

tepelného výkonu reaktoru, které se provede použitím paliva s vyšším obohacením. Zbývalo 

rozhodnout, jaké zvýšení výkonu bude nejvhodnější. Zkoumalo se navýšení tepelného výkonu o 

0 až 10 % a jeho vliv na zařízení elektrárny. Nejdříve byla zjištěna hranice projektových rezerv, 

při které by nebyl nutný zásah do současných zařízení. Následně byla identifikována ta zařízení, 

která omezovala další zvýšení výkonu bloku. 

Rozborem technických možností a ekonomické realizovatelnosti možných úprav bylo 

rozhodnuto, že tepelný výkon reaktoru se zvýší o 5 %. Z původních 1 375 MW bude tepelný 

výkon v aktivní zóně reaktoru 1 444 MW. Elektrický výkon jednoho bloku se zvýší na 500 MW a 

celkový výkon EDU bude stejný jako výkon ETE. 

Analýza ukázala, že před dosažením požadované výkonové hladiny je zapotřebí provést 

výměnu, nebo úpravu některých zařízení a systému, tak aby byla zachována životnost elektrárny. 

Mezi hlavní úpravy, které probíhaly v letech 2006 – 2012, patří: 

- použití paliva s vyšším obohacením; 

- úprava vysokotlakých dílů parní turbíny; 

- modernizace generátorů; 

- modernizace blokových transformátorů a vyvedení výkonu. 

4.2.1 Použití paliva s vyšším obohacením 

Při prvním spouštění reaktorů v EDU byly do aktivní zóny zavezeny kazety s obohacením 

1,6 %, 2,4 % a 3,6 % 
235

U [15]. Palivový cyklus byl tříletý, což znamenalo, že každý rok se při 

pravidelné odstávce vyměnila 1/3 palivových kazet.  
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Postupem času se z tříleté kampaně přešlo na čtyřletou a nyní pracuje EDU s pětiletým 

palivovým cyklem, kdy se každý rok vymění 1/5 palivových kazet. Zmenšil se tak počet kazet, 

které se již nedají v reaktoru použít a je potřeba je uskladnit. 

Zvýšení tepelného výkonu se dosáhlo, stejně jako při prodlužování kampaně, použitím paliva 

s vyšším obohacením. Nový typ paliva Gd 2M má obohacení 4,38 %. 

4.2.2 Úprava vysokotlakých dílů parní turbíny 

U vysokotlakých dílů parní turbíny byly vyměněny průtočné části. Nahrazeny byly rotory, 

rozváděcí kola. Pro turbíny na prvním modernizovaném bloku byly vyrobeny nová vnější tělesa 

vysokotlakých dílů. Pro další bloky byly použity repasovaná vnější tělesa z předcházejícího 

bloku. Modernizací vysokotlakých dílů parní turbíny byla zvýšena jejich termodynamická 

účinnost. 

4.2.3  Modernizace generátorů 

Každá turbína má společnou hřídel s generátorem. Vodní pára roztáčí lopatky turbíny, která 

přenáší mechanickou energii přes hřídel do generátoru, kde se vyrábí elektrická energie. V EDU 

je osm generátorů. Činný výkon původních generátorů byl 220 MW, nové stroje mají činný 

výkon 250 MW. 

 

Tab. 4-1 Parametry generátorů v EDU [1] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Modernizace blokových transformátorů a vyvedení výkonu 

V EDU je jeden náhradní a osm aktivních třífázových blokových transformátorů, které 

transformují napětí 15,75 kV na 400 kV. Z původních devíti transformátorů bylo šest upraveno a 

tři jsou nahrazeny novými. Původní zdánlivý výkon byl 250 MVA, po modernizaci se zvýšil 

na 300 MVA. 

Hodnota proudu vystupujícího z generátoru se zvýšila na 11 kV z původních 9,5 kA, což si 

vyžádalo několik úprav ve vyvedení výkonu. 

 

 Původní generátor Nový generátor 

Zdánlivý jmenovitý výkon 259 MVA 300 MVA 

Činný výkon 220 MW 250 MW 

Účiník 0,85 0,85 

Jmenovité napětí 15,75 kV 15,75 kV 

Jmenovitý proud statoru 9,5 kA 11 kA 

Jmenovitý kmitočet 50 Hz 50 Hz 

Jmenovité otáčky 3 000 min
-1

 3 000 min
-1
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4.3 Vliv modernizace EDU na pomocné systémy primárního okruhu 

Analýza, která měla prověřit zařízení před zvýšením výkonu, zkoumala: 

- strojní zařízení primárního okruhu; 

- strojní zařízení sekundárního okruhu; 

- elektrozařízení; 

- systém kontroly a řízení. 

Hlavní úpravy bylo potřeba provést ve strojním zařízení sekundárního okruhu, 

v elektrozařízení a modernizovány byly i systémy kontroly a řízení. Strojní zařízení primárního 

okruhu zůstalo nezměněné. 

Největší změnou v primárním okruhu je zvýšení parametrů v reaktoru. Tepelný výkon se 

vlivem vyššího obohacení paliva zvýšil na 1 444 MW a teplota výstupní páry vzrostla o 1 °C. 

Hmotnost paliva v reaktoru se nezměnila, zůstala 42 tun, ale zvýšilo se zastoupení izotopu 
235

U 

ze 4,25 % na 4,38 %. Nové palivo má označení Gd 2M, obsahuje vyhořívající absorbátory 

z gadolinia, které výkon reaktoru na začátku kampaně mírně omezí. 

Ke kompenzaci dlouhodobých změn reaktivity v reaktoru slouží kyselina boritá, která 

absorbuje neutrony a tím snižuje reaktivitu. Při odstavení reaktoru se používá tzv. odstavná 

koncentrace kyseliny borité 12 g/kg H2O, jejíž hodnota je dána provozními předpisy a se 

zvýšením tepelného výkonu reaktoru se nezměnila. Koncentrace kyseliny borité v odstaveném 

reaktoru nesmí klesnout pod tuto limitní hodnotu, proto se raději udržuje koncentrace vyšší. Při 

najíždění reaktoru se koncentrace sníží až na 8 g/kg H2O. Tato hodnota je orientační, protože ve 

skutečnosti se liší při každém novém spouštění bloku. Závisí na zavezeném palivu a jeho 

uspořádání v aktivní zóně. Během kampaně, kdy palivo postupně vyhořívá a je potřeba uvolňovat 

reaktivitu, dochází ke snižování koncentrace kyseliny borité až na 0 g/kg H2O. 
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5 ZÁVĚR 
První blok jaderné elektrárny Dukovany byl spuštěn v roce 1985, zbývající tři bloky v letech 

1986 a 1987. Elektrárna pracuje se čtyřmi energetickými reaktory VVER 440 typu V-213-č, 

ve kterých probíhá štěpná řetězová reakce. Palivem je obohacený uran, jehož štěpením se 

uvolňuje tepelná energie. Jaderná elektrárna Dukovany je koncipována jako dvouokruhová. 

Primární okruh má na starosti odvod tepla z aktivní zóny reaktoru do parogenerátoru, kde ho 

předává do sekundárního okruhu, ve kterém dochází k samotné výrobě elektrické energie. 

V obou okruzích je pracovním médiem lehká voda. V sekundárním okruhu voda přijímá 

teplo z primárního okruhu a následně odchází v podobě páry do parní turbíny, po jejímž průchodu 

je chlazena cirkulační vodou. Zbytkové teplo je odvedeno do chladicích věží. Zdroj vody pro 

potřeby jaderné elektrárny Dukovany je řeka Jihlava. Čerpací stanice v blízkosti nádrže Mohelno 

čerpá vodu do vodojemů, odkud je dopravována samospádem do úpraven vody v areálu 

elektrárny.  

Úpravna chladicí vody slouží k úpravě vody pro okruh chladicí vody, která slouží k odvodu 

tepla z kondenzátorů, pro systémy technické vody důležité a technické vody nedůležité, které se 

starají o chlazení spotřebičů v elektrárně. Dodávka technické vody důležité do chlazených 

zařízení musí být zajištěna i při výpadku napájení, protože se jedná o spotřebiče důležité 

z hlediska jaderné bezpečnosti. V současné době je kvalita vody v řece Jihlavě dostačující a není 

potřeba ji upravovat v úpravně chladicí vody. 

Pro potřeby primárního a sekundárního okruhu slouží chemická úpravna vody, ve kterých se 

připravuje voda náležité kvality. Čiřením a filtrací vzniká demineralizovaná voda. Přidáním 

chemikálií se nastaví chemický režim média pro daný okruh. Chemický režim chladiva 

primárního okruhu se udržuje dávkováním kyseliny borité (H3BO3), která kompenzuje pomalé 

změny reaktivity během kampaně. Kyselý charakter je redukován přidáním hydroxidu draselného 

(KOH). Kromě H3BO3 a KOH se dávkují látky, které zabraňují korozi konstrukčních materiálů. 

V sekundárním okruhu je kladen důraz na čistotu vody, aby nedocházelo k zanášení 

teplosměnných ploch, a na bezkyslíkatý režim z důvodu zamezení koroze. 

Mezi základní zařízení primárního okruhu jaderné elektrárny Dukovany patří jaderný 

reaktor, hlavní cirkulační potrubí, parogenerátor, hlavní cirkulační čerpadlo, hlavní uzavírací 

armatura a kompenzátor objemu. Tlaková nádoba, která je svařena z kovaných prstenců, obsahuje 

aktivní zónu, kde probíhá štěpná reakce. Palivo je v reaktoru ve formě palivových kazet, které 

jsou složeny z palivových proutků. Uvnitř proutku jsou tabletky z oxidu uraničitého. K řízení 

výkonu reaktoru slouží kromě kyseliny borité i regulační kazety. Teplo uvolněné při štěpení 

uranu je odváděno šesti smyčkami k parogenerátorům, kde je předáno sekundární vodě. Každou 

smyčku tvoří horká větev, parogenerátor a studená větev. Cirkulace chladiva je zajištěna 

konstrukčním uspořádáním primárního okruhu a hlavním cirkulačním čerpadlem, které je 

na studené větvi. Oddělení smyčky od reaktoru lze provést hlavními uzavíracími armaturami. 

V každé větvi smyčky je jedna. Nedílnou součástí primárního okruhu je kompenzátor objemu, 

který udržuje stálý tlak 12,25 MPa. 

Kromě základních zařízení jsou v primárním okruhu pomocné systémy, které udržují 

předepsané parametry a podmínky pro chod základních zařízení. Chladivo primárního okruhu je 

nepřetržitě čištěno na ionexových filtrech, kde je zbaveno nečistot a vráceno zpět do primárního 

okruhu. V průběhu kampaně je nutné měnit složení chladiva primárního okruhu. Je-li zapotřebí 

snížit koncentraci kyseliny borité, chladivo s jejím obsahem se odpouští z primárního okruhu a 
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zároveň se úbytek doplňuje čistým kondenzátem. Tímto způsobem se postupně snižuje 

koncentrace kyseliny borité v primárním okruhu. Je-li potřeba naopak zvýšit koncentraci H3BO3, 

postup je obdobný, ale místo čistého koncentrátu se do primárního okruhu doplňuje roztok 

kyseliny borité. Změnu složení chladiva primárního okruhu má na starosti systém doplňování a 

bórové regulace. Součástí systému je odplyňovač, v němž je odplyněno odpuštěné chladivo, které 

lze znovu použít v primárním okruhu. Doplňování primárního okruhu se provádí pomocí 

doplňovacích čerpadel, které mají na výtlaku tlak vyšší (14,7 MPa), než je tlak primárního 

okruhu (12,25 MPa). 

Na systém doplňování navazují další systémy. Plyny z odplyňovače odchází do systému 

spalování vodíku. Roztok kyseliny borité je čerpán ze systému bórového koncentrátu, čistý 

kondenzát je čerpán ze systému čistého kondenzátu. Pokud se odpuštěné chladivo nedá rovnou 

použít v primárním okruhu, je ze systému doplňování a bórové regulace odvedeno do nádrží 

nečistého kondenzátu. 

Původní tepelný výkon jednoho reaktoru jaderné elektrárny Dukovany byl 1 375 MW, což 

odpovídalo elektrickému výkonu bloku 440 MW. První etapou zvýšení výkonu byla modernizace 

nízkotlakých dílů turbín, po které se elektrický výkon jednoho bloku zvýšil na 455,5 MW. 

Druhou rozsáhlejší etapou bylo využití projektových rezerv bloků jaderné elektrárny Dukovany. 

Použitím nového paliva Gd 2M s vyšším obohacením se zvýšil tepelný výkon jednoho reaktoru 

na 1 444 MW a elektrický výkon bloku dosáhl hodnoty 500 MW. Samotnému zvýšení výkonu 

předcházela řada úprav. Analýza ukázala na zařízení, která jsou pro zvýšení výkonu limitující, 

nebo by byla snížena jejich životnost a je třeba je modernizovat, nebo úplně vyměnit. Jednalo se 

o úpravu vysokotlakých dílů parní turbíny, modernizaci generátorů, modernizaci blokových 

transformátorů a vyvedení výkonu. Rekonstrukcí prošlo několik dalších zařízení v sekundárním 

okruhu a systémy kontroly a řízení. 

Strojní zařízení primárního okruhu zůstalo beze změny a tedy i pomocné systémy primárního 

okruhu. Původní předpoklad, že dojde k výrazné změně koncentrace kyseliny borité v primárním 

okruhu vlivem použití paliva s vyšším obohacením, se nepotvrdil. Odstavná koncentrace kyseliny 

borité je 12 g/kg H2O a je dána provozními předpisy. Se zvýšením tepelného výkonu reaktoru se 

nezměnila. Koncentrace kyseliny borité v odstaveném reaktoru nesmí klesnout pod tuto limitní 

hodnotu, proto se raději udržuje koncentrace vyšší. Před spuštěním reaktoru se provede řada 

fyzikálních výpočtů, kterými se mimo jiné určí koncentrace kyseliny borité při najíždění bloku. 

Při každém novém spouštění reaktoru se liší v závislosti na zavezeném palivu a jeho uspořádání 

v aktivní zóně. Výpočty jsou velmi přesné a je pravděpodobné, že se koncentrace kyseliny borité 

při najíždění bloku nepatrně zvýšila (v řádech desetin gramu H3BO3 na kilogram H2O). Uváděná 

orientační hodnota koncentrace kyseliny borité na začátku kampaně 8 g/kg H2O zůstala stejná 

jako před použitím paliva Gd 2M. V průběhu kampaně se koncentrace kyseliny borité snižuje až 

na 0 g/kg H2O. 
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