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ABSTRAKT 

Táto bakalárska práca sa zaoberá jadrovými reaktormi v prevádzke, vo výstavbe alebo 

v plánovanej výstavbe. Je to veľmi aktuálna téma. Samotná Česká republika rieši otázku 

výstavby nových jadrových blokov, konkrétne pre Temelín-3,4. V tendri sa rozhoduje medzi 

dvoma uchádzačmi, česko-ruským konsorciom MIR.1200 s ponúkaným reaktorom MIR.1200 

a americkým konsorciom Westinghouse s ponúkaným reaktorom AP 1000. Oba projekty patria 

do III.
+
 generácie jadrových reaktorov. V tejto generácií nastali evolučné zmeny a využíva sa viac 

prvkov pasívnej bezpečnosti. Samotný AP 1000 rieši za pomoci výhradne pasívnych 

bezpečnostných systémov aj ťažkú haváriu. Projekt MIR.1200 využíva kombináciu aktívnych 

a pasívnych bezpečnostných systémov. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  Tendr Temelín; reaktor; MIR.1200; AP 1000; pasívna bezpečnosť; 

bezpečnostné systémy; ETE-3,4 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis is concerned with nuclear reactors in operation, in construction and in 

project plans. Because of that it is a very actual theme. Czech Republic tries to solve the question 

about building two new reactors for Temelín-3,4. There are two competitors in this tender. First 

of them is the Czech‑Russian consortium MIR.1200 with the alike named project MIR.1200, and 

the second one is Westinghouse company with the project AP 1000. Both of these projects 

belong to III.+ generation of nuclear reactors. In comparison with the previous generations, this 

generation brings evolution changes and uses much more passive security elements. The project 

AP 1000 solves heavy accidents by passive security systems solely. The project MIR.1200 uses 

combination of both active and passive security systems. 

 

 

 

KEY WORDS:  Tender Temelín; reactor; MIR.1200; AP 1000; passive security; safety 

systems; ETE-3,4 
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1 ÚVOD 
Jadrová energetika tvorí v Českej republike, významný podiel na výrobe elektrickej energie. 

Takmer 36 % získanej elektrickej energie je z jadrových elektrárni, konkrétne z JE Dukovany 

(4x 510 TWe) a JE Temelín (2x1000 TWe). Aj vďaka tomu je Česká republika exportérom, za 

minulý rok 2012 exportovala 17,1 TWh
1
 [1]. Vzhľadom k tomu, že staré uhoľné elektrárne 

dosluhujú, je potrebné získať nový zdroj energie.  

V súčasnej dobe rastie spotreba elektrickej energie vo svete a stále bude rásť s narastajúcim 

štandardom ľudskej populácie. Spotreba elektrickej energie je rozložená nerovnomerne, bohaté 

krajiny spotrebúvajú až 80 % energie, pričom tvoria len 20 % populácie. Krajiny tretieho sveta sa 

doposiaľ uspokojili so svojím nízkym životným štandardom, ale aj v týchto oblastiach sa nároky 

zvyšujú.  

Nárast brutto
2
 spotreby el. energie do roku 2050 pre Českú republiku popisuje Obr. 1.1 pre 

vysoký, nízky aj referenčný scenár. Aby sme pokryli dopyt po elektrickej energie a zároveň 

nezvyšovali skleníkové plyny potrebujeme nové jadrové zdroje. Touto otázkou sa zaoberá okrem 

Českej republiky aj zvyšok sveta. Jednou z takých krajín je Slovenská republika, kde sa nachádza 

rozostavaná jadrová elektráreň Mochovce (tretí a štvrtý blok), ktorá sa radí do II. generácie. Mala 

by byť dokončená v rokoch 2014 (tretí blok) a 2015 (štvrtý blok). Avšak životnosť už 

prevádzkovaných blokov v JE Bohunice (EBO-3,4) končí a bude potrebné hľadať ďalší zdroj 

elektrickej energie. Jednou z možností je plánovaná dostavba nových jadrových blokov v JE 

Bohunice. Tretí a štvrtý blok JE Bohunice má životnosť na30 rokov, ktorá končí v roku 2014 

a 2015. V súčasnosti už bolo požiadané o predĺženie životnosti. Rovnako aj JE Dukovany 

v Českej republike má 30 ročnú životnosť, ktorá končí v roku 2015 pre prvý blok a v súčasnosti 

je v procese žiadania o predĺženie životnosti na ďalších 10 rokov. Preto je namieste uvažovať 

o výstavbe ďalších blokov. 

 

Obr. 1.1Graf predpovede brutto spotreby el. energie v ČR do roku 2050
3
 

Cieľom tejto práce je popísať jadrovú energetiku od jej počiatku až po súčasnosť, používané 

typy reaktorov, súčasne stavané JE a v neposlednom rade popísať reaktory, ktoré sa uchádzajú 

o výstavbu nových jadrových blokov pre jadrovú elektráreň Temelín.  

                                                 

1
 27,4 TWh bolo exportovaných a 10,3 TWh importovaných do ČR [1] 

2
 Výroba elektriny brutto – celkové výroba elektrickej energie na svorkách generátoru 

3
 Dáta z webu ČEZ, dostupné z: http://www.cez.cz/cs/pro-media/cisla-a-statistiky/energetika-v-cr.html 
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2 ÚVOD DO JADROVEJ ENERGETIKY 

2.1 História rádioaktivity  

V tejto časti sú uvedené hlavné míľniky, ktoré boli prekročené v oblasti rádioaktivity, 

jadrového žiarenia a jadrovej energetiky vôbec. 

V prípade uvažovania o prvopočiatku hmoty ako takej, by bolo možné siahnuť po prvotné 

informácia až k Gréckej filozofii, kde sa začali myšlienky hmoty formovať. Thalles z Miléta 

začal svoje myslenie o hmote svojou teóriou, ktorá predpokladala za prahmotu sveta vodu. 

Naproti tomu Anaximénes uznával ako prahmotu vzduch a Herakleitos z Efezu predpokladal za 

prahmotu oheň. Myšlienky zjednotil Empedoklés, ktorý uvažoval o 4 základných večných, 

samostatných a vzájomne neovplyvniteľných živloch, oheň + voda + zem + vzduch. To by 

k Gréckej filozofii a prvým predstavám o hmote postačovalo. Väčšie poznanie bolo uskotočnené 

dokázaním existencie atómu, ako diskrétnej častice hmoty v roku 1808 Johnom Daltonom. Po 

prekročení tohto míľnika sa stala atómová teória súčasťou základov chémie, a za necelých sto 

rokov aj fyziky. Jednou z najdôležitejších viet v oblasti celej jadrovej histórie, je pravdepodobne 

veta Richarda Feynmana z roku 1965: „Všetko je z atómov“ [2], [3]. 

2.1.1 Koniec 19. storočia 

 Na konči 19. storočia sa datuje objav lúčov X 

Wilhelmom Conradom Röntgenom, konkrétne k roku 

1894. K objavu došiel v podstate náhodou, keď 

vypozoroval, že viditeľné žiarenie v Croockesových 

trubiciach
4
 je spojené ešte neviditeľných žiarením. 

O tomto neviditeľnom žiarení Röntgen zistil, že je 

schopné prenikať aj nepriehľadnými látkami. Uvedomil 

si, že nemôže ísť o katódové žiarenie, pretože je 

schopné prenikať aj sklenenou stenou lampy. Išlo 

o najdôležitejší objav vtedajšieho storočia, preto bola 

v roku 1901 W. C. Röntgenovi udelená Nobelova cena 

za fyziku, za objav tzv. röntgenového žiarenia. Tento 

objav nebol dôležitý iba pre energetickú budúcnosť, ale 

hlavne pre oblasť lekárstva. Röntgenové žiarenie 

umožnilo lekárom tej doby po prvý krát preskúmať 

pacientovo telo z vnútra, bez pomoci skalpelu 

a chirurgických zákrokov.  

Antoine Henri Becquerel objavil prirodzenú 

rádioaktivitu v roku 1896, opäť v podstate náhodou, pri skúmaní fluorescencie uránových solí, 

kde skúmaný materiál zabalil do čiernej látky a fotografických fólii. Keď našiel sčernené fólie, 

ktoré predtým neboli vystavené svetlu, uvedomil si, že sa niečo deje ináč, ako by sa z doterajších 

vedomostí malo. Vzhľadom k veľkosti objavu, bola aj za tento objav udelená Nobelova cena za 

fyziku, konkrétne v roku 1903 [2], [3]. 

 

                                                 

4
 Croockesové trubice - „X trubica“ je sklenená trubica špeciálneho tvaru, v ktorej sú elektródy. Vo vnútri 

trubice je zriedený plyn. 

 Obr. 2.1 Prvý röntgenový snímok, 

ktorý bol publikovaný, prevzaté z [4] 
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2.1.1 Začiatok 20. storočia 

Zvučné meno má i pre absolútneho laika určite Maria Curie-Skłodowska. Maria Curie 

prispela k poznaniu v oblasti jadrovej energie objavom polónia a rádia, za ktoré dostala Nobelovu 

cenu za chémiu v roku 1911. Ešte predtým získala Nobelovu cenu za fyziku so svojim manželom 

Pierrem Curie a H. Becquerelem za výskum prirodzenej rádioaktivity, ktorú objavil už 

spomínaný H. Becquerel. Za zakladateľa jadrovej fyziky je bezpochyby označovaný 

novozélandský fyzik Ernest Rutherford, ktorý v roku 1909 objavil atómové jadro. Súčasne sa 

v spojení s E. Dornom a F. Soddym zaoberal problematikou žiarenia alfa, beta aj gama, ktorú po 

výskume objasnil. Vo svojom pokuse dokázal získať atómy kyslíka pri ostreľovaní terčíkov 

dusíka časticami alfa [4].  

V roku 1939 Lisa Meitnerová, Fritz Strassmann a Otto Hahn objavili štepenie uránu pri 

odstreľovaní neutrónmi. Otto Hahn získal za tento objav v roku 1944 Nobelovu cenu. Prvý 

jadrový reaktor bol spustený v roku 1942 E. Fermim na Chicagskej univerzite. Ako palivo bol 

použitý prírodný urán, moderátorom bol grafit. Jadrová reakcia sa riadila len zasúvaním 

kadmiových tyčí [5]. Jadrová fyzika ako taká sa týkala aj Českej republiky, v roku 1919 bol 

v Jáchymově založený Radiologický ústav. Neskôr v roku 1946 vznikol výbor pre atómovú 

fyziku a v roku 1955 bol založený Ústav jadrového výskumu v Řeži [3]. 

2.1.2 Druhá polovica 20.storočia až súčasnosť 

Prvý krát vyrobený el. prúd z jadrovej energie bol vyrobený v roku 1951 na skúšobnej stanici 

ARCO, v štáte Idaho (USA). V roku 1954 v Obninsku, vtedajšom ZSSR bola prvý krát pripojená 

JE na verejnú sieť. Považuje sa za prvú priemyselnú JE vo svete. Ako palivo bol použitý mierne 

obohatený urán (5 % 
235

U), chladivo bola voda a moderátor grafit. Výkon bol 5 MWe (30 MWt). 

Zmluva so ZSSR o výstavbe prvej československej jadrovej elektrárni v Jaslovských 

Bohuniciach (EBO-A1) bola podpísaná v roku 1956. Neskoršie sa vedľa postavili 4 bloky, typu 

VVER 440. Nasledovala stavba jadrovej elektrárne Dukovany (1985), tiež 4 bloky typu VVER. 

Všeobecne 60. roky predstavovali prudký rozvoj jadrovej energetiky, 70. rokoch rozvoj ďalej 

pokračuje. V roku 1979 sa stala jadrová havária na JE Three Mile Island, ktorá bola piateho 

stupňa, podľa stupnice INES
5
. Po tejto havárii sa zastavila výstavba JE v USA, až v posledných 

rokoch sa výstavba obnovila. V roku 1986 sa stala jadrová havária v Černobyľskej JE, nasledoval 

mierny odklon od jadrovej energetiky. V období okolo roku 2010 nastala tzv. renesancia jadrovej 

energetiky, ktorá ale netrvala dlho. V roku 2011 nastala havária siedmeho stupňa v JE Fukushima 

Daiichi. Havária bola siedmeho stupňa (INES), rovnako ako havária v Černobyle. Táto havária 

bola, ale viac medializovaná, spôsobila medzi populáciou rozruch, ktorý vstúpil do politickej 

scény a ovplyvniť doposiaľ plánované energetické mixy rôznych štátov [5].  

Nemecko prehlásilo, ukončenie prevádzky JE do roku 2022, ešte v roku 2011 odstavilo 

8 jadrových blokov [6]. Švajčiarsko, postupný útlm JE a Taliansko odstúpenie od znovu 

využívania. Reakcia zvyšku sveta je pokračovanie vo výstavbe (ČR, SR, Fínsko, Veľká Británia, 

Ruská federácia, USA, Čína a ďalšie ázijské krajiny). Čína a ďalšie ázijské krajiny plánujú 

výstavbu desiatky nových jadrových reaktorov. 

  

                                                 

5
 Stupnica INES – Medzinárodná stupnica jadrových udalosti má 8. stupňov (0 až 7), posledný 7. stupeň je 

najvážnejší. 
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2.2 Druhy premien 

Rádioaktívne žiarenie obsahuje najmenej jednu z troch zložiek: α, β a γ. Jednotlivé zložky 

budú následne popísané. Prenikavosť týchto žiarení popisuje Obr. 2.2. Neutrónové žiarenie, 

vzniká pri spontánnom štepení, ktoré je podobné ako normálne štepenie, ale bez nutnosti dodania 

energie. Rozdelení jednotlivých premien, vychádza zo zdrojov [2], [7], [5]. 

Alfa premena 

Častica α sa nazýva tiež heliónom. Inak povedané je to atóm He bez elektrónového obalu. 

Alfa častice označujeme gréckym písmenom α, alebo He
2+

. Prúd týchto častíc je označovaný ako 

žiarenie alfa a nesie kladný náboj. Častice sú tvorené dvoma neutrónmi a dvoma protónmi. 

Žiarenie alfa je najmenej prenikavé žiarenie s veľkou ionizačnou schopnosťou, ktoré je možné 

odtieniť listom papiera. Pri α premene sa mení protónové (Z) aj nukleónové číslo (A) daného 

prvku a vyžiari sa α častica. α premenu popisuje nasledujúca rovnica: 

4 4

2 2

A A

Z ZX Y 

   

Beta premena 

Žiarenie β je prúd elektrónov so záporným nábojom, ktoré sa v magnetickom poli vychyľuje 

do opačnej strany ako α žiarenie. Oproti α žiareniu má menšiu ionizačnú schopnosť ale väčšiu 

prenikavosť. β žiarenie je možné odtieniť tenkým hliníkovým plechom. Pri β premene sa mení 

protónové číslo, nukleónové číslo ostáva zachovaná a vyžiari sa β častica a neutríno. β premenu 

popisuje nasledujúca rovnica: 

_

1 1

A A

Z Z eX Y  

     

Gama premena 

Žiarenie γ je vysoko energické elektromagnetické žiarenie, ktoré objavil francúzsky chemik 

P. U. Villard v roku 1900 pri štúdiu uránu. Vypozoroval rozdiel medzi β žiarením v tom, že γ 

žiarenie nie je ohýbané magnetickým poľom. Pokusom s ionizovaným plynom W. H. Bragg 

ukázal jeho vlnový charakter a vyvrátil tým predpoklad, že žiarenie γ je rovnakej časticovej 

povahy ako žiarenie β alebo α. Žiarenie γ je najprenikavejšie žiarenie, ktoré je možné odtieniť 

betónom alebo olovom (6x účinnejšie pri rovnakej hrúbke). Pri γ premene sa nemení protónové 

ani nukleónové číslo. 

 

 

Obr. 2.2Prenikavosť žiarenia α, β, γ a neutrónového žiarenia
6
 

                                                 

6
 Obrázok vytvorený autorom 
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2.3 Bezpečnosť 

Rádioaktivita je všade okolo nás a jej miera je špecifická k danej lokalite. Podľa štúdii, 

z ktorých sa dodnes vychádza, prichádza 80 % absorbovaného žiarenia na priemerného obyvateľa 

práve z prirodzeného pozadia a 19 % ľudského ožiarenia je spôsobované lekárskymi prístrojmi. 

Táto štúdia je asi 15 rokov stará, ale je stále jediná platná svojho druhu. 

 

Obr. 2.3 Dodnes uznávaná štúdie ožarovania priemernej ľudskej populácie, prevzaté z [4] 

Najnovšie americké štúdie posledných rokov zaznamenali značný nárast ožiarenia na 

priemerného občana z medicínskeho odboru. Tento nárast je proti doposiaľ uznávanej štúdii 

takmer dvojnásobný, povedzme, že z 3 mSv na 6 mSv. Táto štúdia je podobná francúzskej, ktorá 

zaznamenala taktiež podobný nárast. Z tohto vyplýva, že graf sa mení na takmer dve rovnaké 

polovice. Polovica ožiarenia, pochádza z prirodzeného prostredia a druhá polovica 

z medicínskeho sektoru. Tento nárast je spôsobený veľkým nárastom CT vyšetrení a počítačovej 

tomografie. V Českej republike sa uskutočňuje podobný výskum vedený Štátnym úradom 

jadrovej bezpečnosti a poisťovňami, ktoré na území republiky pôsobia. Táto štúdia by mala byť 

dokončená koncom roku 2014 až 2015 [8], [9]. 

Ako vidíme z predchádzajúceho grafu Obr. 2.3 jadrové havárie sa na priemernom ožiarení 

podieľajú menšou mierou ako spády zo skúšok atómových zbraní. PR jadrovej energetiky nie je 

dostatočná a bežná populácia má mylné predstavy a informácie. Populácii stačí dodať hodnotu 

uniknutej radiácie a nastáva panika, ako to bolo v prípade jadrovej havárie vo Fukushime 

(Japonsko). Táto informácia bola impulzom pre nedostatok jódových tabliet v pražských 

lekárňach. V tomto prípade zohrali veľkú úlohu média, ktoré neporovnali hodnotu úniku s bežnou 

radiáciou. Týmto príkladom je naznačené, že bezpečnosť v jadrovej energetike je prioritná 

a odborníci, ktorí ju zaisťujú sú špičkou v odbore. Aj média tvoria určitú súčasť bezpečnosti, 

respektíve by mali a ich úlohou je informovať obyvateľstvo aj v prípade jadrovej havárie. 

V dnešnom prevažne demokratickom a vyspelom svete je príjem informácií neoddeliteľnou 

súčasťou života. Názor vplyvného jednotlivca alebo skupiny ľudí je zohľadňovaný pri 

rozhodovaní aj vo vysokej politike. Práve v tejto hierarchickej vrstve sa rozhoduje 

o budovaní/nebudovaní jadrových elektrární. Z toho vyplýva, že na problematiku bezpečnosti 

vplýva aj jednotlivec. Ak nebudú občania danej krajiny jadrovej energetike veriť, teda miera jej 

nebezpečnosti nebude z ich pohľadu vykrytá výhodami jadrovej energetiky, tak v danom štáte sa 

táto oblasť energetiky nemá šancu uchytiť. 
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Ako ukážkový príklad sa dá uviesť Nemecko, ktoré odstúpilo, resp. z väčšej miery odstúpilo 

od jadrovej energie. Politicky bolo o odstupe od jadrovej energie údajne rozhodnuté už skôr, ale 

politici potrebovali impulz pre obyvateľov, aby boli ochotní zaplatiť odklon od jadra. Podľa 

vypracovaných štúdii je elektrická energia vyrábaná v JE, tou najlacnejšou pre koncového 

zákazníka, ak nie sú brané do úvahy dotácie štátu podporujúce iný zdroj. Odklon od jadra je pre 

obyvateľov problematikou hlavne finančnou. 

 Jadrová energia je pre niektorých ľudí veľkým strašidlom, hoci nevedia ani prečo. Problém 

z hľadiska bezpečnosti, ktorý je prakticky veľkou výhodou pre výrobu je, že jadrový reaktor je 

veľmi koncentrovaný zdroj energie. Preto sa musíme k JE správať s dostatočným rešpektom 

a uvedomiť si, že sa v jadrovej energetike sa riziko rovná nebezpečenstvu iba v prípade, keď sa 

niečo zanedbá. Dnes už máme dostatočné vedomosti na to, aby sme prevádzkovali bezpečne 

jadrové elektrárne. Ale medzi hlavné nebezpečenstvo, ktoré v jadrovej elektrárni ľudia 

podstupujú je faktor ľudskej chybovosti [4]. 

2.4 Jadrový reaktor 

 Pod pojmom reaktor si väčšina ľudí predstaví jadrový reaktor v JE, avšak to čo človek 

vytvoril (E. Fermi – 1. Jadrový reaktor,1942), príroda poznala dávno predtým. V roku 1956 Paul 

Kuroda formuloval podmienky pre existenciu prírodných reaktorov. O 16 rokov neskôr to bolo 

potvrdené, keď si pracovník vo francúzskom závode na výrobu uránového paliva všimol, že ruda 

pochádzajúca z dolu v Oklu má o 0,0031% menej izotopu 
235

U ako je obvykle pre planétu Zem. 

V lokalite Oklo, neďaleko mesta Franceville v Afrike sa začal výskum, ktorý potvrdil, že pred 

dvomi miliardami rokov sa na tomto mieste nachádzalo viacero prírodných reaktorov. Fungovali 

na pulznom spôsobe – pol hodiny bežala štiepna reakcia a dve a pol hodiny zóna chladla. Takto 

to fungovalo asi 150 tisíc rokov. V dnešných reaktoroch III
+
. generácie sa uplatňuje podobný 

systém chladenia, pod názvom pasívny bezpečnostný systém [10]. 

2.4.1 Generácie jadrových reaktorov 

Tak ako všetko prechádza vývojom a zlepšovaním, tak aj jadrové reaktory sa vyvíjali a stále 

sa vyvíjajú a zároveň zlepšujú svoje parametre po stránke výkonu aj bezpečnosti. Vývoj JR sa 

rozdeľuje do generácií, v súčasnosti máme štyri generácie JR, ktoré sú zobrazené na Obr. 2.4. 

Jadrové reaktory I. generácie 

Do I.generácie patria demonštračné jednotky, prvé prototypy JR z 50. a 60.rokov, tj. všetky 

PHWR, GCHWR, GCR, PWGR, HTGR, PWR, BWR, LMFB. Táto generácia zahŕňa prvé 

prototypy reaktorov ako Fermi 1, Obninsk v ZSSZ, Calder Hall, Shippingport, Dresden 1 

a Magnox, ktorý je dodnes používaný vo Veľkej Británii [11]. 

Jadrové reaktory II. generácie 

Reaktory stavané v 70. a 80. rokoch, tvoria väčšinu blokov v súčasnej prevádzke. Aj reaktory 

v Českej republike sú z II. generácie. Druhú generáciu tvoria komerčné reaktory, každá krajina 

alebo oblasť si vyvíjala svoj konkrétny typ. Väčšina reaktorov sú LWR - ľahkovodné reaktory, 

v Kanade to boli CANDU, tj. ťažkovodné reaktory, v Rusku VVER 440 a VVER 1000 a varný 

kanálový reaktor RBMK - 1000. Do druhej generácie radíme nasledujúce typy: PWR, BWR, 

PHWR, GCR, RMK a iné. Detailnejšie je popísaná II. generácia v kapitole 3. 
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Jadrové reaktory III. generácie 

Vznikala na základe PWR už od 90. rokov minulého storočia. Začiatok nastal, keď bol 

zostavený pokročilý ľahkovodný reaktor (ALWR) a pokročilý varný reaktor (ABWR) a Systém 

80+. Oproti II. generácii majú reaktory III. generácie vyšší výkon, vyššiu bezpečnosť a vyššie 

vyhorenie paliva. Prvé typy boli postavené v ázijských krajinách. 

Jadrové reaktory III
+
. generácie 

V tejto generácii nastali evolučné zmeny a projekty obsahujú viac pasívnych bezpečnostných 

systémov. Ale hranica medzi generáciou III a III
+
 je tenká a nejednoznačná. Patria sem reaktory 

ako ACR1000, APWR, ESBWR a reaktory, ktoré sa účastina v tendri o Temelín (AP 1000, 

MIR.1200 a EPR). Detailnejšie je popísaná táto generácia v kapitole 5. 

Jadrové reaktory IV. generácie 

Navrhovaných typov je šesť, tri typy tepelných reaktorov (SCWR, VHTR, MSR) a tri typy 

rýchlych reaktorov (SFR, GFR, LFR). Táto generácia by mala spĺňať nasledujúce podmienky: 

ekonomická výhodnosť, bezpečnosť, minimálna produkcia rádioaktívneho odpadu a minimálny 

vplyv na životné prostredie [3], [12]. 

 

 
Obr. 2.4 Jednotlivé generácie jadrových reaktorov 

7
 

  

                                                 

7
 Obrázok vytvorený autorom 
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3 JADROVÉ REAKTORY V PREVÁDZKE 
Ku dňu 28.5.2013 bolo v prevádzke na celom svete 436 jadrových blokov v tridsiatich 

krajinách. V prevádzke sú nasledujúce typy reaktorov: varný (BWR), rýchly množivý reaktor 

(FBR), plynom chladený (GCR), ľahkovodný (LWGR), ťažkovodný(PHWR) a u nás najznámejší 

tlakovodný (PWR). Najväčší počet blokov je na území USA (102), ďalej vo Francúzsku (58), 

Japonsku (50), Rusku (33), Južnej Kórei (23), Indii (20), Kanade (19), Číne(18+6 na 

Taiwane), Veľkej Británii (16), na Ukrajine (15), Švedsko (10), Nemecko (9), Španielsko (8), 

Belgicko (7), Česká republika (6), Švajčiarsko (5), Fínsko, Maďarsko, Slovenská republika (4), 

Pakistan (3), Argentín, Brazília, Bulharsko, Mexico, Rumusko a Južná Afrika (2), Arménsko, 

Irán, Holandsko a Slovinsko majú každý 1 blok JR. Z toho typu BWR (84), FBR (2), GCR (15), 

LWGR (15), PHWR (48) a PWR (272) [13]. 

Jeden reaktor je dlhodobo odstavený v Japonsku – MONJU. Južnej Kórei boli začiatkom 

roka 2012 pripojené do siete dva reaktory typu PWR o výkone 960 MWe a 997 MWe, 

SHIN-WOLSONG-1 a SHIN-KORI-2 a koncom roka bolo pripojené tretie PWR, NINGDE 1 

v Číne o výkone 1000MWe. V roku 2012 sa začalo stavať šesť nových tlakovodných reaktorov, 

v Rusku, Kórejskej republike a v Spojených Arabských emirátoch po jednom bloku a v Číne tri 

bloky, zároveň v Číne začala výstavba reaktoru typu HTGR. Začiatkom roka 2013 sa v Číne 

pripojil jeden JR typu PWR (HONGYANHE 1), v USA sa odstavili dva JR typu PWR a zároveň 

v USA začala výstavba dvoch nových JR AP 1000 (VIRGIL C., SUMMER-2). 

Ku dňu 28. 5. 2013 sa najviac trvalo odstavených blokov nachádza na území Veľkej Británie 

(30), ďalej USA (29), Nemecko (27), Francúzsko (12), Kanada (9), Japonsko (6), Rusko (5), 

Bulharsko, Taliansko a Ukrajina (4). Slovensko a Švédsko majú odstavené 3 bloky a Španielsko 

2 bloky. Jeden blok má odstavený Arménsko, Belgicko, Kazachstan, Holandsko a Švajčiarsko 

[13], [14]. 

3.1 Klasifikácia jadrových reaktorov 

Jadrové reaktory môžeme deliť podľa niekoľkých kritérií. Podľa účelu, jadrového procesu, 

energie neutrónov, paliva, chemického charakteru paliva, moderátoru, chladiva, geometrie, 

konštrukčného prevedenia a úrovne reprodukcie paliva. Na základe účelu na experimentálne 

a výskumne - pre overenie navrhovanej koncepcie a na fyzikálne merania, energetické – 

na výrobu tepla a elektrickej energie a školské. Podľa jadrového procesu na štiepne, fúzne, 

hybridné, transmutačné. Ďalej na reaktory s tepelnými neutrónmi a na rýchle reaktory, na základe 

energie neutrónov. Tepelné neutróny majú menšiu energiu ako rýchle neutróny. Energia 

tepelných neutrónov je 0,025 eV, pričom u rýchlych je to rádovo 610  eV. Na základe použitého 

paliva, ktorým môže byť prírodný urán, nízko obohatený prírodný urán izotopom 
235

U, silno 

obohatený alebo plutónium 
239

Pu. U klasických energetických reaktorov sa používa nízko 

obohatení urán v rade niekoľko percent. Reaktory, ktoré používajú prírodný urán, tak ich palivo 

obsahuje len 0,714 % izotopu 
235

U [5]. Medzi tento typ patrí kanadský reaktor CANDU a britský 

Magnox. Podľa chemického charakteru paliva, ktorým je kov, oxid uhličitý, karbid, nitrid alebo 

fluorid. Výhodou kovového uránu je napr. ľahší odvod tepla, nevýhodou je nižšia teplota tavenia. 

Keď sa použije oxid uránu vo forme keramického materiálu, teplota taveniny je vyššia a vedenie 

tepla je horšie. Moderátorom môže byť tuhý (grafit, berylium, oxid berylnatý) a kvapalný (voda 

H2O, ťažká voda D2O a organické látky). Podľa použitého paliva môžu byť reaktory chladené 

plynom (CO2, He, vodná para), kvapalinou (H2O, D2O a organické látky), tekutými kovmi (sodík, 

zliatiny sodíka a draslíka, olovo-bizmut) alebo tekutými soľami (na báze fluoridu). Typ média, 
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ktorý sa používa na chladenie a k prenosu tepla z pracovnej zóny do systému produkujúceho 

elektrickú energiu, ovplyvňuje dosiahnutú teplotu v prevádzke. Čím vyššia je táto teplota , tým 

efektívnejšia je aj premena tepelnej energie na elektrickú. Podľa usporiadania paliva 

a moderátoru v aktívnej zóne na homogénne a heterogénne. U homogénneho usporiadania je 

palivo zmiešané s moderátorom u heterogénneho je palivo oddelené od moderátora. Množivé 

reaktory sa obvykle delia na konvertory a breedery [3], [15], [16]. 

Základne typy jadrových reaktorov podľa použitého paliva sú reaktory chladené ľahkou 

alebo ťažkou vodou, reaktory chladené plynom a reaktory chladené tekutými kovmi. V súčasnosti 

sú v energetických jadrových reaktoroch používané tieto moderátory: ľahká voda, ťažká voda 

a grafit. Ľahkovodné reaktory sa označujú anglickou skratkou LWR. Ťažké voda má namiesto 

vodíka deuterium (
2
H), ťažkovodné reaktory sú kanadské reaktory CANDU. Britský reaktor 

Magnox a ruský reaktor RBMK majú ako moderátor grafit. V súčasnej dobe máme v podstate 

4 typy komerčných energetických reaktorov, bližší popis je v nasledujúcej podkapitole [3], [15], 

[16], [17]. 

3.1.1 Konštrukcia reaktorov 

 Reaktor s tlakovou nádobou – v prípade, keď je objem paliva približne rovnako veľký 

ako objem moderátora. Reaktorová nádoba je z nehrdzavejúcej ocele, váži niekoľko 

stoviek ton, priemer býva okolo 7 metrov a výška 23 metrov. 

 Reaktor s tlakovými kanálmi – v prípade, že objem moderátoru je väčší ako objem 

paliva, je táto varianta vhodnejšia. Palivo je umiestnené v kanáloch a okolo neho sú 

bloky moderátora. Celé je to umiestnené v betónovej budove. 

 Reaktor s nádobou zo železobetónu – stavajú sa rovno na mieste, kvôli svojim 

rozmerom, by bol takmer nereálny ich transport. Používajú sa u JE, kde je moderátor 

grafit. Rozmery sú niekoľko desiatok metrov, sú veľmi odolné voči tlaku. 

3.2 Ľahkovodné reaktory – LWR 

Ľahkovodné reaktory sa označujú anglickou skratkou LWR (Light Water Reactor). Ak 

používame vodu ako moderátor, môžeme ju využiť aj ako chladivo. Vodu môžeme využívať pri 

rôznom tlaku a teplote, ale pre vyššiu účinnosť chladenia a výroby elektrickej energie je výhodná 

najvyššia teplota. Preto vodu udržujeme pod vysokým tlakom, aby sa varila pri teplote vyššej ako 

sto stupňov. Takéto reaktory nazývame tlakové a sú najúspešnejšou a najrozšírenejšou variantou. 

Ich anglická skratka je PWR (Pressurized Water Reactor). Para pre pohon turbíny sa vytvára 

mimo reaktor. Druhou variantou sú varné reaktory s anglickou skratkou BWR (Boiling Water 

Reactor). U varných reaktorov je chladivo vo vare a produkuje sa pára, ktorá môže priamo 

poháňať turbínu. Je to druhý najrozšírenejší typ reaktoru. Spojenie funkcie moderátoru a chladiva 

je veľkou bezpečnostnou výhodou, v prípade úniku chladiva, teda aj moderátora sa reťazová 

reakcia zastaví [16]. 

3.2.1 Tlakovodné reaktory – PWR, VVER 

Tlakovodné reaktory sú chladené a moderované obyčajnou vodou. Dnes je to najrozšírenejší 

typ reaktorov, v roku 2013 bolo na svete 272 reaktorov typu PWR. Palivom je nízko obohatený 

urán 3 až 5 %. Palivo je v podobe oxidu uraničitého, má tvar peletiek. Peletky sú uzavreté 

v hermeticky utesnených trubičkách (palivové prúty), ktoré sú zo zliatiny zirkonia. Celok tvorí 

palivovú tyč. Palivové tyče sú usporiadané do palivových kaziet alebo súborov, ktoré tvoria 

aktívnu zónu. Teplo z jadrového reaktora je odvádzané chladivom, ktoré prúdi štyrmi až šiestimi 
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cirkulačnými smyčkami (niekedy aj menej), ktoré tvoria primárny okruh jadrovej elektrárne. 

Riadiace tyče sú zavedené do AZ zhora, môžu klesať do AZ voľným pádom. Palivová mreža, je 

veľmi hustá, preto sa palivo môže vymieňať až po odstavení reaktora, po odtlakovani primárneho 

okruhu a demontáži naviazaných komponentov (kampaňovitá výmena paliva) [16]. 

VVER – východná koncepcia  

Vyvinulo ZSSR a palivové súbory sú 6-uholníkového tvaru, jeden z hlavých rozdielov od 

západnej koncepcie PWR. Základné parametre VVER 1000, palivom je obohatený urán 

do 5 % [5]. Množstvo paliva v reaktore je asi 60 až 100 ton UO2, pre ETE je vsádzka paliva 

92 ton.. Účinnosť takejto elektrárne je 32,7 % [3]. 

Tab. 3-1 Základne parametre reaktora VVER 440 a VVER 1000, prevzaté z [18] 

Typ VVER 440 VVER 1000 

Tepelný výkon [MWt] 1375 3000 

Hrubý elektrický výkon [MWe] 
8
440/510 1000 

Počet smyčiek I. okruhu [-] 6 4 

Tlak vody v reaktore [Mpa] 12,26 15,7 

Počet palivových tyčí [-] 126 312 

Teplota na výstupe z reaktora [°C] 300 324 

Rozmery AZ (priemer x výška) [m] 2,8 x2,5 3 x 3,5 

 

 

Obr. 3.1 Reaktor typu VVER 440 a PWR, prepracované z [15] 

  

                                                 

8
 EDU po navýšení výkonu z pôvodných 440 MWe na 510 MWe 
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PWR – západná koncepcia 

Prvá JE typu PWR bola Shippingport v USA. Jednalo sa o pozemný prototyp reaktora 

jadrovej ponorky. Palivové súbory PWR sú štvorcového tvaru, na rozdiel od VVER, kde sú 

6.uholníkoveho tvaru. Nemajú vonkajšiu obálku, palivové prúty sú spojené spolu pomocou 

koncoviek a distančných mriežok. Cirkulačné smyčky primárneho okruhu bývaju maximálne 

štyri. Parogenerátory sú vertikálne, stavebná časť primárneho okruhu má vždy kontajnment. 

3.2.2 Varné reaktory – BWR 

V dnešnej dobre druhý najrozšírenejší typ reaktoru je varný reaktor, ktorý je moderovaný 

aj chladený vodou. V decembri roku 2012 bolo v prevádzke 84 reaktorov tohto typu. Oproti 

tlakovodným reaktorom je nevýhodou, že para, ktoré poháňa turbínu je rádioaktívna. Naopak 

výhodou je, že usporiadanie je jednookruhové, čím odpadá mnoho komponentov. Voda sa 

ohrieva v AZ až do bodu varu, vzniknutá para ide priamo na turbínu. Parná turbína je navrhnutá 

pre mierne radioatívnú sýtu páru. Elektráreň nemá parný generátor, preto parametre admisnej 

páry môžu byť nepatrne vyššie ako u PWR. V hornej časti reaktoru je para zbavená kvapiek, cez 

separátory vlhkosti, ktoré sú umiestnené v hornej časti reaktoru. Zloženie palivových kaziet 

obdobné ako tlakovodných reaktorov, rozdiel je len v počte palivových článkov. U BWR 

reaktoru je zhruba 60 palivových článkov a regulačné tyče sú z dolu reaktora. AZ reaktoru BWR 

sa podobá PWR. Palivová mreža je hustá, rovnako ako u tlakovodných reaktorov je výmena 

paliva kampaňová. 

Základné parametre 1000 MW reaktoru, urán je mierne obohatený na 2,1%, menej ako 

u PWR. Aktívna zóna BWR má väčšie rozmery ako u PWR, 4,5x 3,7 m (priemer x výška). Tlak 

vody v reaktore 7 MPa, je pochopiteľne nižší ako u PWR. Nie je nutné zvyšovať tlak  a tým 

zvyšovať teplotu varu. Teplota vody na výstupe z reaktora je 286 ºC, množstvo paliva je 

122,3 tony UO2. Účinnosť je 33,3 % [3], [15], [14]. 

 

Obr. 3.2 Rez reaktorom BWR, prepracované z [15] 
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3.2.3  Grafitový reaktor chladený obyčajnou vodou – LWGR  

Z anglického názvu Light-Water-cooled Graphite-moderated Reactor, tj. tepelný reaktor, 

chladený vodou a moderovaný grafitom. V prípade využitia grafitu ako moderátoru sa môže 

používať ako chladivo voda a plyn. Ako chladivo vodu používajú ruské reaktory RBMK. 

V minulosti hrozilo váčšie riziko explózie. Pri prudkom zvýšení teploty môže nastať explózia 

variaceho chladiva, rozklad vody na vodík a kyslík a následný požiar grafitového reaktoru. Tak sa 

to stalo pri Černobylskej havárii. Následny reaktory typu RBMK, ktoré ostali v prevádzke prešli 

procesom modernizácie. Druhou možnosťou je použiť ako chladivo plyn, kde už spomínane 

riziko nie je. Môže to byť napr. oxid uhličitý, ako je to u britského reaktoru Magnox (I.generácia) 

a jeho pokračovateľa AGR [16], [19]. 

Typ RBMK je známy, kôli jadrovej havárii v Černobyle v roku 1986. Samotná prvá 

komerčná elektráreň v Obninsku mala reaktor, ktorý bol predchodca RBMK. Po havárii 

v Černobyle bola výstavba blokov tohto typu pozastavená ale stále sú niektoré bloky 

v prevádzke. Reaktory RBMK boli vyrábané a provozované vyhradne na územi bývaleho ZSSR. 

Dnes je stále v prevádzke 15 blokov, na území Ruska (Kursk–4 bloky, Leningrad–4 bloky, 

Smolensk–3 bloky) [13], [14], [15]. 

Reaktor typu RBMK nemá tlakovú nádobu, palivová mreža je riedka - je možné vymeniť 

palivo za prevádzky. AZ reaktoru je vlastne sústava kanálov, ktoré tvoria pravidelnú mrežu 

v grafitovom moderátore. Kanále sú chladená vriacou vodou [15]. 

 

Obr. 3.3 JE s reaktorom RBMK, prepracované z [15] 
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3.3 Plynom chladené – GCR, Magnox, AGR 

Z anglického názvu Gas-Cooled Reactor – GCR
9
. Je to tepelný, plynom chladený, grafitom 

moderovaný reaktor. Väčšinou chladený CO2. V dnešnej dobe, je to menej rozšírený typ reaktoru. 

V jeho vývoji najviac pokročila Veľká Británia. Tieto bloky sa už nestavajú a väčšinou 

dosluhujú. Prvá britské komerčná JE bola vybavená týmto blokom.  

Princíp tohto typu reaktoru je nasledovný: Chladiaci plyn, prúdi kanálmi okolo palivových 

tyčí, ohrieva sa a postupuje do PG, kde predáva svoje teplo vode II. okruhu. Ochladený plyn ide 

späť do reaktoru a vzniknutá para poháňa turbínu. Palivové články sú rebrované kvôli lepšiemu 

prestupu tepla. Cirkuláciu Co2 zabezpečujú objemové dúchadlá, vlastná spotreba reaktoru je kvôli 

dúchadlám vysoká. Zloženie aktívnej zóny je špecifické. Palivové články tvoria tyče z prírodného 

uránu, pokryté MgO, tj Magnox. Aktívna zóna je uzatvorená v guľovej oceľovej tlakovej nádobe, 

ktorá má betónové tienenie. Elektráreň je jednookruhová, kvôli tomu je nutné tienenie. Tvoria ju 

grafitové bloky. Aktívna zóna má tvar valca, prechádza ňou niekoľko tisíc zvislých kanálov. 

V každom kanále je niekoľko palivových tyčí. Konštrukcia reaktoru umožňuje výmenu paliva 

za prevádzky. 

Základne parametre 600 MW reaktoru: rozmery AZ 17,4 x 9,1 m (priemer x výška). Tlak 

plynu v reaktore je 2,75 MPa a teplota plynu na výstupe z reaktoru je 360 ºC. Množstvo paliva 

v reaktore je 595 ton uránu. Účinnosť 25,8 % je pomerne nízka, oproti dnes stavaným 

elektrárňam. Ako bolo zmienené, reaktory tohto typu sú prevažne na území Veľkej Británie, kde 

dosluhujú. Typ Magnox je v týchto JE: Hartlepol, Heysham, Hinkley Point, Tornnes, Windscale, 

Winfrith.  

 

Obr. 3.4 Jadrový reaktor GCR v JE Hinkley Point, prepracované z [15] 

                                                 

9
  Celá podkapitola čerpá zo zdrojov [3], [15]. 
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AGR 

Z anglického názvu - Advanced Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor, pokročilý plynom 

chladený reaktor, zvýšila sa účinnosť oproti typu Magnox, zvýšením výstupných parametrov 

(tlak, teplota). Zmena nastala v povlakovom materiály palivového článku, kde nerezová oceľ 

vystriedala zliatinu horčíka (magnox). Palivo už nieje prírodný urán, ale mierne obohatený urán 

na 2,3 % izotopom
 235

U, moderátorom je grafit a chladivom je oxid uhličitý [5]. Tento typ 

reaktoru sa výhradne používa len vo Veľkej Británii. 

HTGR 

Z anglického názvu - High Temperature Gas Cooled Reactor, vysoko tepelný reaktor plynom 

chladený. V sučasnosti nieje v prevádzke reaktor HTGR s veľkým výkonom (priemyselný), ale 

patrí medzi veľmi perspektívne typy, preto bude o ňom zmienené. Bezpečnosť je na vysokej 

úrovni, na výstupe reaktora je veľmi vysoká teplota, ktorá zabezpečuje vysokú účinnosť až 40 %. 

Ako chladiva sa využíva hélium, ktoré je pri vysokých teplotách stabilné oproti oxidu uhličitému. 

Využitie tepla je rôznorodé, nie len na výrobu elektrickej energie ale aj napr. priamo 

v priemyselných procesoch(metalurgických alebo pri splyňovaní uhlia). Reaktor typu HTGR je 

zatiaľ vyvinutý iba experimentálne v Nemecku , USA a Veľkej Británii. 

Palivo je vysoko obohatený urán vo forme guličiek UO2. Guličky sú povlečene tromi 

pevnými vrstvami karbidu kremíka a uhlíka. Palivový článok má priemer 0,9 mm. Tieto 

mikroguličky (zhruba 20 000 ks) sú rozptýlené v guliach grafitu. Grafit slúži ako tepelne odolná 

a pevná schránka uránu aj ako moderátor. Palivové gule sa voľne sypú do aktívnej zóny, na dne 

sú postupne odoberané, tento proces sa stále opakuje a vyhorené palivo je nahradzované novým. 

V USA sa používajú 6-uholníkové a AZ tvorí valec zložený z týchto blokov. Chladivom je 

hélium, ktoré prechádza cez AZ [20]. 

Základné parametre 300 MW reaktoru (nemecký typ): vysoko obohatený urán až na 93 %, 

tlak hélia v reaktore 4 MPa, teplota hélia na výstupe z reaktore 750 ºC. Účinnosť takejto 

elektrárne je 39 %. 

3.4  Ťažkovodné reaktory – PHWR  

Z anglického názvu – Pressurized Heavy Water Cooled and Moderated Reactor (PHWR), 

tlakovou ťažkou vodou chladený a moderovaný reaktor. Kanada je známa svojimi ťažkovodnými 

reaktormi, ktoré využívajú prírodný urán. Najznámejší predstaviteľ je typ CANDU (CANada 

Deuterium Uranium-reaktor kanadskej konštrukcie vyvinutý a štepenie prírodného uránu). 

Kanada má bohaté zásoby prírodného uránu a chcela byť nezávislá na okolitom svete, kvôli 

obohacovaniu uránu. Preto Kanada vyvinula reaktor na prírodný urán, ktorý sa rozšíril aj mimo 

Kanadu a to do Indie, Pakistanu, Argentíny, Kórei a Rumunska [3], [20]. 

Chladivom je ťažká voda D2O, ktorá prúdi horizontálnymi kanálmi okolo palivových tyčí. 

Ohrieva sa a je vedená do parogenerátora, kde predá svoje teplo vode sekundárneho okruhu. 

Ochladenú ťažkú vodu ženú čerpadlá späť do reaktoru. Ťažkovodný moderátor v nádobe musí 

byť chladený, lebo moderačná schopnosť sa znižuje so zvyšujúcou teplotou. Valčeky z uránu 

sú uzatvorené v krátkych trubkách zo zliatiny zirkónia. AZ je nádoba v tvare ležiaceho valca 

(tzv. calandria), je to zatiaľ jediný typ reaktoru, ktorý ma horizontálnu AZ. V primárnom okruhu 

sú 4 vertikálne PG [3], [20]. 

Základné parametre 900 MW reaktoru, tlak chladiva na výstupe z reaktora ja 9,3 MPa 

a teplota 305 ºC. Teplota moderátoru je 30 ºC a účinnosť elektrárne je 30,1 % [3]. 
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Obr. 3.5 Jadrový reaktor CANDU, prepracované z [15] 

3.5  Reaktory chladené tekutým sodíkom FBR  

Z anglického názvu Fast Breeder Reactor – rýchly množivý reaktor. V prevádzke sú 2 bloky. 

Jeden na území Ruska,BELOYARSKY-3 o výkone 600 MWe, druhý demonštračný v Číne CEFR 

o výkone 20 MWe. V prevádzke bol aj na území Francúzska (Superphénix, Phénix) a Veľkej 

Británie. Vo vývoji je najviac pokročilé Francúzsko, ktoré malo v prevádzke Superphénix až 

o výkone 1200 MW. Vo výstavbe je v Rusku,BELOYARSKY-4 o výkone 800 MWe a v Indi 

o výkone 470 MWe [3], [20]. 

 

Obr. 3.6 Reaktor BN-600, prepracované z [21] 
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Palivom je stredne alebo vysoko obohatený urán alebo plutónium (17 % až 90 %) [5]. 

Reaktor je množivý, tj. za svojej prevádzky vyprodukuje viac plutónia ako sám spotrebuje. Ale 

v súčasnej dobe lacného uránu, nie je schopný konkurovať ostatným typom reaktorov. Reaktor 

nemá moderátor, reakcia je riadená za pomoci pôsobenia rýchlych neutrónov, ktoré nie sú 

spomalené. V každom litri objemu FBR sa uvoľňuje až 10 krát viac tepla ako u klasických 

tepelných reaktorov na báze pomalých neutrónov. Chladivo je sodík, ktorý zo sekundárneho 

okruhu prúdi do parogenerátoru, kde v terciálnom okruhu ohrieva vodu na páru [20]. 

AZ je potopená v oceľovej nádobe naplnenej sodíkom. Horúci sodík je čerpaný do 

výmenníka tepla, ktorý je tiež v reaktorovej nádobe. Vo výmenníku sa teplo predáva sodíku 

v sekundárnom okruhu. Takýto, už nerádioaktívny sodík prúdi do parného generátora, kde vzniká 

pára. Palivové tyče tvoria valčeky paliva, uzatvorené v trubke z oceli. AZ je obklopená plodiacim 

plášťom, ktorý obsahuje UO2, tiež v trubkách z ocele [3]. 

Základné parametre 1000 MW reaktoru: palivo PuO2 a UO2, obohatené plutónium na 

16,6 %. Tlak sodíka v reaktore ja 0,25 MPa. Teplota sodíka na výstupe z reaktora je 545º C. 

Účinnosť elektrárne je až 42 % [3]. 
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4 TRH S JADROVÝMI REAKTORY 
 Na ďalšom vývoji súčasne prevádzkovanej generácie II. a III. a stavenej generácie III 

a III+, majú najväčší záujem štáty, ktoré najviac prevádzkujú, stavajú a vyvážajú jadrové reaktory 

do sveta. Sú to hlavne tieto štáty: Japonsko, USA, Francúzsko, Čína, Rusko, India a Kanada. 

Najviac reaktorov sa začalo stavať v roku 2010 (Obr. 4.1) a najviac JE bolo pripojených na sieť 

v roku 2011 [3]. 

 

Obr. 4.1 Graf znázorňujúci počet výstavieb jadrových blokov v daných rokoch [13] 

 

Obr. 4.2 Graf znázorňujúci počet pripojených reaktorov v danom roku [13] 

 

4.1 Aktuálna výstavba JE v jednotlivých zemiach 

V súčasnosti je vo výstavbe 68 jadrových reaktorov v 14 štátoch [22]. Najviac rozostavaných 

a plánovaných reaktorov je na ázijskom kontinente, v rýchlo sa rozvíjajúcich zemiach. 

S rozvíjajúcou ekonomikou rastie aj spotreba elektrickej energie. Krajiny, ktoré stavajú nové 

reaktory nájdeme vTab. 4-1 Reaktory vo výstavbe, data z Tab. 4-1 . Tak ako v prevádzke, 
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rovnako aj vo výstavbe
10

 je najviac reaktorov typu PWR (52),ďalej je to PHWR (5), BWR 

(4),FBR (2) LWGR (1) [14]. 

V roku 2012 sa začala výstavba šiestich tlakovodných reaktorov, v následovnom poradí: 

BALTIISK-1 (Rusko), SHIN-ULCHIN-1 (Kórea), BARAKAH 1 (Spojené arabské emiráty) a tri 

v Číne (FUQING 4, YANGJIANG 4, TIANWAN-3), zároveň jeden blok typu HTGR. V roku 

2013, ku dňu 28.5.2013 sa začali stavať dva bloky typu AP 1000 v USA (VIRGIL C. 

SUMMER-2, VOGTLE-3) [13]. 

Tab. 4-1 Reaktory vo výstavbe, data z [23] 

Krajina 

Počet 

reaktorov vo 

výstavbe 

Počet 

reaktorov v 

prevádzke 

Argentína  1 2 

Brazília  1 2 

Čína 28 18 

Fínsko  1 4 

Francúzsko 1 58 

India  7 20 

Japonsko 2 50 

Južná Kórea 4 23 

Pakistan 2 3 

Rusko 11 33 

Slovensko 2 4 

Ukrajina  2 15 

Spojené Arabské Emiráty  1 0 

USA 3 102 

TAIWAN, CHINA 2 6 

Spolu 68 - 

 

V Číne sa stavia 28 jadrových blokov, typu PWR a jeden blok typu HTGR. Rozmedzie 

výkonu je od 200 MWe do 1750 MWe. Väčšina reaktorov vo výstavbe je typu CPR- 1000, reaktor 

II+ generácie od firmy Areva. Je to vlastne vylepšený model M310 (900 MWe). Ostatné reaktory 

vo výstavbe sú III. generácie, EPR-1750 a AP 1000. V JE Taishan 1,2 sa stavia reaktor EPR 

1750 MW, v JE HAIYANG 1,2 sa stavia reaktor od firmy Westinghouse AP1000 a v JE 

TIANWAN 3 sa stavia nový blok typu VVER-428. Čína má v pláne vybudovať jadrové 

elektrárne o celkovom výkone 60 GW do roku 2020, potom 200 GW do roku 2030 a 400 GW do 

roku 2050. Čína svoju výstavbu JE opiera o svetových dodávateľov (GE, WEC, ASE, 

FRAMATOME, AECL). Čínu môžeme predpokladať ako zem s najväčším počtom reaktorov 

v budúcnosti, už dnes je najväčším investorom v jadrovej energetike na svete [24] [3]. 

V Rusku sa v súčasnosti stavia alebo je rozostavaných 11 blokov. Z toho 9 typu PWR, jeden 

FBR a jeden RBMK (Kursk-5), ktorý je ale rozostavaný už od roku 1985. Z ôsmich blokov typu 

PWR, sú 2 bloky VVER 1000/ V- 320, 5 blokov VVER 1200/ V-491, V-392 M (Leningradský 

                                                 

10
Reaktory vo výstavbe podľa typu vzťažené k mesiacu december 2012, aktuálnejšie data neboli prístupné. 

http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=AR
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=BR
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=FI
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=FR
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=IN
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=JP
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=KR
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=PK
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=RU
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=SK
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=UA
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=AE
http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=US
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typ a Novovoroněžský). Posledné dva bloky typu PWR sú stavané ako plávajúca jadrová 

elektráreň s názvom Akademik Lomonosov. Tvoria jú dva bloky, každý o výkone 35 MW. 

Cieľom tejto krajiny je do roku 2020 zdvojnásobiť elektrickú energiu získanú z JE. [25] 

V Indii je vo výstavbe 7 blokov, prevažne typu (4 bloky PHWR, 2 bloky VVER V-412 

a 1 FBR). Rovnako ako Čína aj India patrí medzi rýchlo sa rozvíjajúce zeme, ktoré budú 

potrebovať ďalšie jadrové zdroje energie. Indiu so svojimi 20 blokmi v prevádzke a 17 vo 

výstavbe môžeme zaradiť k prosperujúcim jadrovým zemiam. Väčšina jadrových reaktorov je 

indickej proveniencie (NPCIL), ďalej firiem AECL a GE [26], [3]. 

V Južnej Kórei sú vo výstavbe 4 bloky PWR (3 typu APR-1400 a 1 blok typu OPR- 1000). 

V JE SHIN-ULCHIN -1 sa začalo stavať len tento rok [27]. 

Japonsko má v prevádzke 50 blokov aj napriek havárii v JE Fukushima, stavia ďalšie dva 

bloky typu ABWR. V JE Shimane-3 o výkone 1373 MWe a v JE Ohma-1 o výkone 1383 MWe. 

V polovici roka 2011 mala byť zahájená stavba ďalších troch reaktorov, ale tieto projekty boli 

odložené. Rovnako Japonsko zahájilo v roku 2008 osemročný program vývoja japonského LWR 

s cieľom vyvinúť PWR a BWR o výkone 1800 MW pre obohatený urán aspoň na 5% a životnosť 

JE na 80 rokov. V odstávke má 9 blokov a do roku 2100 plánovalo postaviť ďalších 150- 170 JR, 

z toho väčšinu na výrobu vodíka. Z Japonska sa stáva popredná svetová veľmoc vo vývoji 

a stavbe JE ale budúcnosť ďalších JE v tejto krajine je neistá [28], [3]. 

Pakistan mal do roku 2000 v prevádzke len 1 JE (KANUPP) a to typu CANDU o výkone 

137 MWe. Teraz má v prevádzke 3 bloky, jeden spomínaný ťažkovodný reaktor v JE KANUPP 

a 2 bloky PWR o výkone 340 MWe v JE CHASNUPP -1,2. Vo výstavbe je tretí a štvrtý blok tejto 

JE s rovnakým výkonom ako už postavené bloky, s predpokladaným uvedením do prevádzky 

v roku 2016 a 2017 [29]. 

Na Slovensku sú v prevádzke 4 bloky a rozostavané sú dva bloky typu VVER-440 v JE 

Mochovce 3,4. 

Na Ukrajine sú rozostavané 2 bloky typu VVER V-392B o výkone 1000MWe a v prevádzke 

je 15 blokov. Brazília stavia 1 bloky typu PWR (PRE KONVOI o výkone 1350 MWe) 

s predpokladaným uvedením do prevádzky v roku 2016. Argentína stavia tiež jeden blok ale 

ťažkovodný o výkone 754 MWe [13]. 

Vo Francúzsku je zahájena výstavba tretieho bloku JE Flamanville-3 o výkone1600 MWe od 

firmy Areva. Daný reaktor je tlakovodný typu EPR 1600, ten istý reaktor sa uchádza v tendri 

o Temelín. Momentálne má Francúzsko v provoze 58 reaktorov, prevažne typu PWR [30], [31]. 

 Fínsko má iba 4 reaktory (2 PWR a 2 BWR) ale už stavia svoj piaty. Stavaný reaktor 

rovnako ako vo Francúzsku je typu EPR 1600 MWe od firmy Areva, predpokladaný rok uvedenia 

do prevádzky je 2014 [30]. 

USA prevádzkuje najviac rektorov na svete rôznych typov a pokračuje vo vývoji 

perspektívnych typov III. a IV. generácie. V prevádzke je 102 reaktorov, ale momentálne 

vo výstavbe sú len tri reaktory. Z toho dva sa začali stavať len začiatkom roka 2013 [3]. 

Do krajín, ktoré majú jadrové elektrárne sa v roku 2012 pridal aj Irán, ktorý v roku 1975 

začal stavať svoju prvá jadrovú elektráreň, ktorú 30. 7. 2012 začal komerčne prevádzkovať. Jedná 

sa o tlakovodný reaktory typu VVER V-446 [32]. 
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5 TENDER O TEMELÍN  
V auguste 2009 bol vyhlásený tender na dodávateľa dvoch blokov pre Temelin-3, 4. Bol 

požadovaný tlakovodný reaktor III. alebo III.
+
 generácie. Hlavným cieľom je získať čo 

najjednoduchšiu robustnú konštrukciu, ktorá sa bude vyznačovať vysokou bezpečnosťou, 

minimálnou možnosťou veľkej havárie a vysokou odolnosťou proti ľudským chybám. 

Maximálny dôraz je kladený na pasívnu bezpečnosť, ktorá funguje na základe fyzikálnych 

princípov bez ľudského zásahu. Dôležitá časť je dôkladne prepracovaná konštrukcia 

kontajnmentu, ktorá je schopná odolať vysokému tlaku z vnútra a z vonka zásahom vo forme 

pádu lietadla alebo zemetrasenia. Okrem bezpečnosti sú dôležitými vlastnosťami veľmi vysoká 

efektivita a využiteľnosť reaktoru. Je to možné dosiahnuť napr. zvýšením životnosti reaktoru 

a väčšími rozstupmi medzi výmenami paliva. Zvýšenú životnosť je možné dosiahnuť odolnejšou 

konštrukciou reaktorovej nádoby, ktorá je odolnejšia proti poškodzovaniu vysokým tokom 

neutrónov. Zmenšujú sa tým straty a zlepšuje efektivita. Lepšia efektivita je dosiahnutá aj 

vylepšením palivových článkov. Ďalším plusom reaktorov III+ generácie je, že môžu využívať 

v prípade potreby palivo MOX, ktoré vzniká prepracovaním použitého paliva. Predstavuje dnes 

2 % nového paliva vkladaného do svetových reaktorov. Je to zmes UO2 a PuO2 (vzniká ako 

produkt jadrovej reakcie v reaktore). MOX palivo sa taktiež vyrába z likvidovaných jadrových 

zbraní [33]. 

Pôvodne mal byť známy dodávateľ do roku 2011 a prvý blok uvedené do prevádzky v roku 

2021. Nakoniec sa prihlásili 3 projekty: od francúzskej Arevy (EPR 1650), od Westinghouse (AP 

1000) a Konsorcium MIR.1200 (MIR 1200). V súčasnosti, Areva bola vylúčená z ekonomického 

a časového hľadiska a dodávateľ by mal byť známy do konca roka 2013. Daný projekt musí 

spĺňať požiadavky Státního uřadu pro jadrovou bezpečnosť České republiky (SÚJB), ktoré sú 

nasledovné: projekt musí byť licencovaný v krajine pôvodu alebo v členských štátoch zemí 

OECD a to minimálne na úrovni General Design Assessment vykonávaného US NRC. Ďalej 

musí spĺňať požiadavky českej legislatívy, požiadavky WENRA, EUR (European utility 

requirementa for LWR power plants) a návody MAAE [34]. 

Pred vyhlásením Tendru spadalo do úvahy šesť typov tlakovodných reaktorov III. a III.
+ 

generácie. Okrem troch už zmienených, ktoré sa prihlásili do Tendru, sa jedná o reaktor APWR 

od firmy Mitsubishi, reaktor ATMEA od firiem AREVA a Mitsubishi a APR 1400 od konsorcia 

KHNP so zapojením Westinghouse. 

Základné prvky vývojového projektu tretej generácie sú nasledovné:  

 Štandardizovaný projekt (jednoduchý projekt, vyššia využiteľnosť) 

 Nízka možnosť nehody z taveniny aktívnej zóny, o 4 rady menšia pravdepodobnosť 

 Minimálny vplyv na životné prostredie   

 Dosiahnuť vyššie vyhorenie paliva 

 Predĺžiť dobu medzi výmenami paliva 

  



  5 Tender o Temelín 

 

33 

5.1 Jadrové elektrárne v Českej republike 

V spojitosti s tendrom na dostavbu JE Temelín, bude v krátkosti zmienené o už 

prevádzkovaných JE v Českej republike, o JE Temelín a JE Dukovany. O stavbe JE Temelín bolo 

rozhodnuté v roku 1980, pričom sa malo jednať o stavbu štyroch jadrových blokov o výkone 

4x 1000 MW. Vlastná stavba prevádzkovaných objektov elektrárni bolo uskutočnená až roku 

1987, ale v nových ekonomických a politických podmienkach po novembri 1989 bolo rozhodnuté 

o znížení počtu blokov na dva. Prvý blok bol uvedený do prevádzky v roku 2002, druhý blok 

začal dodávať elektrickú energiu o rok neskôr. Súčasťou výstavby bolo vybudovať vodné dielo 

Hněvkovice na rieke Vltavě pre zásobovanie JE technickou vodou. JE Temelín je najväčším 

energetickým zdrojom v Českej Republike. Jedným z hlavných rozdielov použitých reaktorov, je 

že Temelínske reaktory typu VVER 1000 majú kontajnment, ktorý reaktory typu VVER 440 

nemajú. 

 

Obr. 5.1 Jadrová elektráreň Temelín, prevzaté z [35] 

Výstavba JE Dukovany bola zahájená pred viac než 40.rokmi, k sprevádzkovaniu došlo 

v roku 1985, resp. k tomuto dátumu bol zahájená skúšobná prevádzka. Je to teda najstaršia JE na 

území ČR. Dukovany majú 4 reaktory typu VVER 440 s inštalovaným výkonom 

4 x 510 MW [36]. Výkon bol navýšený z pôvodných 440 MW na 510 MW, medzi rokmi 2011 až 

2012. V blízkosti JE bolo vybudované vodné dielo Dalešice, ktoré je vytvorené sypanou hrádzou 

o výške 100m. Táto hrádza je druhou najvyššou hrádzou v Európe. Celkový inštalovaný výkon 

na vodnom diele je 480 MW, v dobe prebytku elektrickej energie môže odoberať značnú časť 

produkovanej energie z JE a prípade špičiek dodávať do siete pomerne veľký výkon pri rýchlom 

rozbehu. 
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5.2 Konsorcium MIR.1200 

Konsorcium MIR.1200 je medzinárodné česko-ruské združenie, ktoré bolo založené 

14.10.2009 za účelom dostavby 3.a 4.bloku JE Temelín. Je zložené z firiem ŠKODA JS a.s., 

ZAO ATOMSTROJEXPORT (ASE) a OAO OKB GIDROPRESS. Hlavným lídrom je ŠKODA 

JS a.s., zvyšné dve firmy sú dcérskymi spoločnosťami ruského štátneho podniku ROSATOM. 

Ďalej hlavnými partnermi sú: SPbAEP (Basic Design, Detail Desig zariadenia), RRC 

KURCHATOV INSTITUTE (vedecké vedenie, spolupracuje s OKB GIDROPRESS) a TVEL 

(dodávka jadrového paliva). Princíp spolupráce v Konsorciu je nasledovný, ŠKODA JS- 

zodpovedá za koordináciu práce Konsorcia, komunikáciu so zadávateľom a dodávateľom. 

ŠKODA JS a.s bola založená v roku 1859, do roku 1956 spadajú jej počiatky v jadrovej 

energetike. Má skúsenosti z výstavbou a servisom JE po celom svete. Je schopná vyrábať 

kľúčové časti jadrového ostrova, zaistiť riadenie výstavby a integráciu kontrolného a riadiaceho 

systému. 

JSC ATOMSTROJEXPORT (ASE) – ruská inžinierska spoločnosť, vlastnená korporáciou 

Rosatom. Realizuje medzištátne medzištátne a obchodné dohody na výstavbu objektov jadrovej 

energetiky celosvetovo. Spoločnosť ťaží s viac než päťdesiat ročnými skúsenosťami ruského 

jadrového priemyslu. V súčasnosti má približne 20 % zákaziek objemu celosvetového trhu 

výstavby nových jadrových blokov. 

OAO OKB GIDROPRESS – je hlavný konštruktér a nositeľ know- how jadrového ostrova. 

Podieľa sa na desiatkach projektov v Rusku a vo svete. Realizuje komplexné projektové 

projektové práce, výpočty, výskum a výrobu zariadení pre JE založené na technológii 

VVER [37], [38]. 

5.2.1 MIR.1200/VVER-1200 

Vychádzajúci z projektu AES-2006, ktorý ťaží zo skúsenosti z viac než 1500 jadrových 

rokov prevádzky JE typu VVER. VVER- 1200 má dve verzie Leningradskú a Novovoroněžskú.   

 

Obr. 5.2 Model JE s reaktorom MIR.1200, prevzaté z [39] 
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 Prvé dva prototypy bloku typu VVER-1200/491 sú stavané v lokalite Leningrad II (už sa 

neuvádza ako referenčný) a Baltická JE, protytypy typu VVER-1200/392M v Novovoronežskej 

JE. V prevádzke sú už dva bloky jadrovej elektrárne v Číne (TIANWAN 1,2-typ VVER V-428 

o výkone 1050 MWe) a v roku 2013 sa začal stavať ďalší blok rovnakého typu na JE 

TIANWAN3. Pre Českú republiku je ponúkaný typ V-491 [39], [38]. 

Tab. 5-1 Základné parametre reaktoru AES všeobecne v porovnaní z VVER-1200, data z [39] 

Parametre 
VVER 

1000 
AES -2006 

Tepelný výkon [MWt] 3000 3200 

Elektrický výkon  [MWe] 1070 1200 

Ročná výroba [TWh] 7,5 9 

Projektová životnosť JE) [rok] 30 50 

Priemerná doba odstávky  [dny] 40 25 

Koeficient využitia inštalovaného výkonu [-] 0,8 0,92 

Špecifická zastavaná plocha [m
3∙MWt 

-1
] 13,1 11,9 

Špecifická obostavaná plocha [m
3∙MWt 

-1
] 620 512 

 

Primárny okruh má 4 smyčky, zahrňuje reaktorovú nádobu, 4 PG, 4 HCČ a kompenzátor 

objemu. Palivo sa vymieňa iba raz za 12 mesiacov, tým sa dosiahne koeficient využiteľnosti 

asi 92 %. I tento reaktor by mal vedieť využívať palivo typu MOX. Dvojitý kontajnment by mal 

vydržať pád lietadla aj zemetrasenie. Vonkajší plášť je zo železobetónu, vnútorný betónový plášť 

má oceľovú výstelku, tým sa líši od AP 1000, ktorý má vnútorný plášť celý z ocele. MIR.1200 je 

vyvinutý pre rôzne klimatické podmienky a oblasti so zvýšenou seizmicitou. Zároveň je tu 

možnosť odsoľovania morskej vody. Rovnako ako u ostatných modelov reaktorov III.
+
 generácie 

zaisťuje konštrukcia pod reaktorom (lapač taveniny) zachytenie taveniny a jej efektívne chladenie 

aj v prípade havárie s roztavením AZ. Doba dostavby je 4, 5 roku [40], [41]. 
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5.3 Westinghouse 

Spoločnosť Westinghouse Electric Company má 60 ročné skúsenosti s jadrovými reaktormi, 

ale založená bola už v 19.storočí. Jej zakladateľ je známy vynálezom pneumatickej brzdy, 

rovnako aj firma Westinghouse sa preslávila, zavedením systému pre rozvod striedavého prúdu. 

Viac ako 50% JE vo svete je  založených na technológii Westinghouse. Firma sa zaoberá 

jadrovým palivom, jadrovými elektrárňami a jadrovým servisom. Ako prvý mali licencované 

pasívne prvky bezpečnosti, pasívne systémy na systéme gravitácie [42]. 

5.3.1 AP 1000 

V súčasnej dobe má Westinghouse podpísanú zmluvu na dodávku 10 reaktorov AP 1000. 

Štyri sú vo výstavbe v Číne (SANMEN- 1,2 a HAIYANG-1,2) a šesť blokov v USA. Z toho 

výstavba dvoch blokov začala v marci 2013 podľa plánu v USA (VIRGIL C. SUMMER-

2,VOGTLE-3) a ďalšie bloky sú plánované. V JE SANMEN sa začalo s výstavbou blokov v roku 

2009, predpokladané uvedenie prvého bloku do prevádzky je na konci roka 2013 (pôvodne 

polovica roka 2013) a tým sa SANMEN-1 stane prvým spusteným reaktorom AP 1000 vo svete. 

Stavba prvého bloku na JE HAIYANG začalo o pol roka neskôr a rok neskôr pre druhy blok ako 

na SANMEN-1. Dňa 29. marca bola na prvom bloku JE HAIYANG inštalovaná kopula. K dňu 

30. apríl je hlavné čerpadlo chladiva dokončené pre SANMEN-1, reaktor bol pripojený 

k vonkajšiemu zdroju za účelom testovania elektrického systému [12], [43]. 

 

Obr. 5.3 Projekt JE s reaktorom AP 1000, prevzaté z [44] 

Celkové konštrukčné riešenie JE AP 1000 vychádza z AP 600, ktorý vznikol na základe 

skúsenosti z reaktormi PWR. Obidva projekty sú charakteristické znižovaním počtu 

komponentov JE, napr. znížením počtu PG z štyroch na dva. Ďalej sa to prejavilo na armatúrach, 

potrubí, čerpadlách a kabeláži. Obidva projekty majú dvojsmyčkové usporiadanie primárneho 

okruhu, pričom každá smyčka má jeden PG. Primárny okruh je umiestnený v kontajnmente, do 

I. okruhu patrí reaktorová nádoba, dva PG, štyri HCČ a kompenzátor objemu. V prípade úniku 

chladiva, sa reaktor bezpečne odstaví a zabezpečí sa núdzové dochladenia reaktora aj AZ bez 
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použitia čerpadiel. Chladiaci systém reaktora AP 1000 je viac popísaný v kap.7.1.1. Týmto 

riešením sa znížil počet komponentov a bezpečnostných prvkov v sekundárnom okruhu aj celé 

náklady na výstavbu. Životnosť reaktoru je 60 rokov, výmena paliva je po 18 mesiacoch. Projekt 

AP 1000 je založený na modulárnej konštrukcii, tj. elektráreň je zostavená z vopred vyrobených 

modelov, ktoré môžu byť poskladané na mieste. Jednou z výhod modulárnej konštrukcie je, že je 

možné jednotlivé komponenty vymeniť (okrem reaktorovej nádoby) [33], [12]. 

Tab. 5-2 Základné technické parametre AP 1000 [12] 

Inštalovaný výkon  [MWe] 1117 

Tepelný výkon  [MWt] 34000 

Účinnosť [%] 32,7 

Palivový cyklus  [mesiace] 18 

teplota chladiva na vstupe [°C] 281 

teplota chladiva na výstupe [°C] 316 

 

Westinghouse odhaduje dobu výstavby na 36 mesiacov (od zaliatia betónu až po zavážku 

paliva), priebeh výstavby v prvých dvoch rokoch znázorňuje Obr. 5.4. 

 

Obr. 5.4 Modulárna výstavba reaktoru AP 1000, prepracované z [45]  
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5.4 Areva 

Francúzska spoločnosť, ktorá vznikla spojením francúzskeho Framatomu a jadrovej divízie 

nemeckej spoločnosti Siemens. Je to firma, zaoberajúca sa výstavbou a údržbou jadrových 

zariadení po celom svete. Firma so stálym rastúcim ziskom sa na trhu veľmi úspešne presadzuje 

a je teda treťou a poslednou korporáciou, ktorá sa uchádza o tender Temelín. Areva bola 

vyradená z tendru. V roku 2010 vzrástol obrat Arevy o 6,7 % a jej čistý zisk sa vyšplhal 

z 552 M€ na 883M€, ale v rokoch 2011 a 2012 spoločnosť mala finančné problémy [46]. 

Areva teraz prevádza výstavbu reaktorov EPR 1650 a EPR 1700. Vo výstavbe je šesť 

reaktorov, konkrétne v Číne stavajú dva bloky EPR 1700 Taishan 1, 2. Výstavba začala na 

prelome rokov 2009 a 2010. Ďalší rozostavený blok je vo Fínsku, v JE Olkiluoto-3. Predbežný 

plán pripojenia elektrárne na sieť sa datuje k roku 2014, ale vzhľadom k problematike kontroly 

dokumentácie po havárii v JE Fukushima Daiichi, sa pripojenie k sieti možno predĺži. 

Vo Francúzsku, v JE Flamanville, dostavuje práve Areva 3. blok svojím reaktorom EPR 1600. 

Výstavba začala na konci roka 2007.  

5.4.1  EPR 

Tento reaktor vznikol za spolupráce, resp. najskôr spojením, troch gigantov v oblasti jadrovej 

energetiky, a to už zmieneného Framatomu, Siemens KWU a Edf-CNEN. Tento reaktor je 

primárne určený pre trh európskej únie, ale stavia sa samozrejme aj mimo EU. Zjednotením hore 

zmienených firiem sa zlúčili a zdokonalili reaktory oboch firiem tak, aby boli bezpečnejšie 

a jednoduchšie. Porovnanie základných parametrov je k nájdeniu v Tab. 3-1 a zobrazenie 

projektu EPR je na Obr. 5.5. 

 

Obr. 5.5 Model JE s reaktorom EPR
11

 

  

                                                 

11
 Obrázok je prevzatý z: http://panelnaranja.es/nueva-central-nuclear-en-finlandia/ 

http://panelnaranja.es/nueva-central-nuclear-en-finlandia/
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Tab. 5-3 Porovnanie reaktorov N4, KONVOI a EPR [12] 

Typ jadrovej elektrárne  
N4 

(Framatome) 
KONVOI 

(Siemens) 
EPR 

Tepelný výkon  [MWt] 4250 3850 4900 

Elektrický výkon  [MWe] 1475 1400 1750 

Počet slučiek PO    4 4 4 

Počet palivových kaziet v AZ    205 193 241 

Aktívna dĺžka paliva    427 390 420 

Celková dĺžka palivových kaziet    480 483 480 

Lineárne výkonové zaťaženie palivového prútika [W∙C∙m-1] 179 163 178,6 

Počet regulačných kaziet    73 61 89 

Prietok chladiva cez AZ [kg∙s-1] 19714 18800 23148 

Teplota na výstupe z reaktora [°C] 329,1 324,5 339,2 

Teplota na vstupe do reaktora [°C] 292,1 292,5 292,8 

Teplovýmenná plocha PG [m2] 7308 5400 8171 

Tlak pary [bar] 72,5 64,5 74,6 

 

Pre Francúzsko bol schválený v roku 2004. Má 4 smyčkové prevedenie odvodené od 

nemeckého typu (Konvoi), ktoré zabezpečujú väčší objem chladiva v PG. Americká verzia, 

US-EPR (1710 MWe hrubého výkonu a čistého 1580 MWe) čaká v USA na schválenia, 

očakávané schválenie je okolo roku 2014. Najväčší problém pre USA s využívaním reaktora EPR 

spočíva v inej frekvencii sústavy. Preto sa musí reaktor EPR mierne prepracovať aby vyhovoval 

americkej sústave a všetkým normám daného štátu. Koeficient využitia je predpokladaný na 92 % 

a životnosť reaktoru by mala byť 60 rokov [12]. Bezpečnostné systémy sú redundantné 3 x 100%. 

Väčšina komponentov (tlaková nádoba reaktora, PG a iné.) má väčší objem oproti starším 

typom JE. V prípade zlyhania týchto komponentov, je väčší objem výhodný a poskytuje viacej 

času na príslušnú reakciu. Projekt sa spolieha na aktívne bezpečnostné systémy  
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6 BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY A BARIÉRY 
Dňa 11.9.2011 bol spáchaný teroristický útok v New Yorku, ktorý zmenil pohľad aj na 

bezpečnosť jadrovej energetiky. Dnes navrhované reaktory musia mať kontajnment, ktorý by mal 

vydržal pád lietadla. Ďalším dôvodom k zvýšeniu bezpečnosti bola jadrová havária na JE 

Fukushima (19.3.2011) v Japonsku. Po tejto havárii sa začali prevádzať stress testy. 

V prípade havárie je úlohou bezpečnostného systému odstaviť reaktor, tj. zastaviť reťazovú 

štiepnu reakciu, zabezpečiť odvod zvyškového tepla z AZ a znížiť tlak v hermetických 

priestoroch. Za každého prevádzkového stavu aj v prípade maximálnej projektovej havárie-

prasknutie I.okruhu. Dnes stavané reaktory III. generácie navyše riešia aj nadprojektové havárie 

a snažia sa znížiť jej dôsledky. 

Iniciačne udalosti podľa WENRA 

 Typické- Loca (Loss of Coolant Accident)-havária so stratou chladiva, tj. zhoršení odvod 

tepla, tavenie paliva, prasknutie hlavného parovodu a iné.  

 Prechodné javy- Väčšinou havárie, ktoré boli zapríčinené kladnou zmenou reaktivity. 

U kritických reaktorov vzrastie výkon a spolu s tým narastie teplota paliva. Zvýšenie 

reaktivity (kladná zmena reaktivita) môže byť spôsobené: vytiahnutím regulačnej tyče 

z reaktora, znížením koncentrácie kyseliny boritej, vtokom chladnej vody do reaktora, 

zmenou tlaku v I.okruhu atď. 

 Externé udalosti (seizmicita, požiare, záplavy, pád lietadla) 

6.1 Ochrana do hĺbky/systém fyzických bariér 

Jadro jadrovej bezpečnosti tvorí ochrana do hĺbky, ktorou úlohou je: 

 Predchádzanie poruchám 

 Zvládnutie porúch 

 Zvládnutie projektových havárii 

 Zvládnutie nadprojektových havárii 

 Zmierňovanie následkov úniku rádioaktívnych látok 

Fyzické bariéry sú v súčasnosti štyri: 

 Pevná keramická forma paliva 

 Obálka paliva- hermeticky uzatvorená tyč 

 Hermeticky uzatvorený I.okruh- Tlaková nádoba reaktora a ostatné časti I. okruhu sú 

hermeticky uzatvorené 

 Hermetická obálka- kontajnment, oddeľuje hermeticky životné prostredie od 

I. okruhu JE [47] 

6.2 Aktívne bezpečnostné systémy 

Potrebujú pre svoju funkciu elektrickú energiu, v prípade výpadku elektrickej energie má JE 

diesel-generátory pre prevádzku aktívnych bezpečnostných systémov. Do dnešnej doby sa stali 

jadrové havárie s výpadkom el. energie a nastal problém s jej zabezpečením. Preto sa dnes 

zvyšuje diverzita a redundancia BS a zároveň sa začínajú používať pasívne BS, ktoré nie sú 

závisle na dodávke el. energie ani na operátorovi. Kombináciu pasívnych a aktívnych BS využíva 



  6 Bezpečnostné systémy a bariéry 

 

41 

MIR.1200, naopak čisto pasívne BS má projekt AP 1000. Nevýhodou nových pasívnych BS je, 

že neboli ešte odskúšane pri žiadnej jadrovej havárií.  

6.2.1 Systém havarijného chladenia aktívnej zóny reaktora – SHCHAZ  

Zabezpečuje vysokotlakový a nízkotlakový systém havarijného chladenia, ktorý je aktívny 

a pasívny systém hydroakumulátorov [48]. 

 Vysokotlakový systém havarijného doplňovania primárneho okruhu 

Kompenzuje havarijné úniky chladiva z I.O a v prípade havárie vnesie zápornú reaktivitu do 

AZ. Za normálnej prevádzky je stále v pohotovosti. Jeho hlavnou funkciou je chladenia AZ 

v prípade straty chladiva (LOCA). Tvoria ho vysokotlaké havarijné čerpadla, ktoré nasávajú 

bórovú vodu z havarijných nádrží. 

Nízkotlaký systém havarijného doplňovania primárneho okruhu 

Nízkotlakový systém je aktívny aj pasívny. Pasívny BS bude popísaný v podkapitole 6.3. 

Aktívny systém NT havarijného doplňovania má podobnú funkciu ako VT, ale reaguje iba 

v prípade strednej a veľkej LOCA, až vtedy klesne tlak dostatočne nízko (pod hodnotu záverneho 

tlaku čerpadla). Podľa toho, koľko krát je systém redundantný, toľko je uzlov, ktoré pozostávajú 

z NT čerpadla havarijného chladenia AZ, nádrže s bórovou vodou a spojovacieho potrubia. 

Konkrétne u reaktora typu VVER 440, kompenzuje úniky z I.O pri poklese tlaku pod hodnotu 

0,7 MPA.  

6.3  Pasívne bezpečnostné systémy 

Využívajú nazbieranú energiu, napr. spádovú, tlakovú, v prípade výpadku všetkých 

vonkajších zdrojov elektrickej energie sú schopné pracovať. 

Systém hydroakumulátorov 

Patrí medzi pasívne systémy, slúži na havarijné chladenie reaktora a hermetických priestorov 

pri havárií s únikom chladiva, tvorí medzistupeň medzi aktívnym VT a NT systémov havarijného 

chladenia AZ. Hydroakumulátory sú umiestnené nad zaplavovaným priestorom a v dostatočnej 

výške, preto nie sú potrebné čerpadlá.  

Systém pri poklese tlaku v reaktore na 6 MPA (VVER 440) automaticky zaplaví AZ. Skladá 

sa z dvoch nezávislých podsystémov, každý podsystém má dva HA. Objem HA je 70 m
3
, 

obsahuje roztok kyseliny bóritej. Jeden podsystém dodáva roztok kyseliny bóritej pod a druhý 

nad AZ. Roztok je v HA pod tlakom dusíka, HA sú spojené s tlakovou nádobou potrubím. 

V každom potrubí je jedna elektrická a dve spätné armatúra. El. armatúra bráni vyprázdneniu HA 

pri plánovaných odstávkach. Spätné armatúry udržujú rozdiel tlakov medzi I.O a HA, 

v prevádzke bránia preniknutiu chladiva z reaktoru do HA [49]. 

Kompenzátor objemu 

 Aj nové aj staré projekty majú kompenzátor objemu, je to nevyhnutá súčasť JE. Hoci 

kompenzátor objemu nepatrí medzi pasívny bezpečnostný systém bude v tejto podkapitole 

popísaný kvôli jeho dôležitosti. Napriek tomu, že koeficient objemovej rozťažnosti vody je malý, 

ale pri veľkom objemu chladiva, je potrebné počítať s nárastom objemu vplyvom teploty. 

S rastúcim výkonom reaktora rastie teplota chladiva a mení sa tlak, zmena tlaku je nežiaduca 

a kompenzuje sa kompenzátorom objemu. tj. uzatvorená vertikálna tlaková nádoba s pomocným 
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objemom s plynovým/parným vankúšom nad hladinou chladiva. Kompenzátor objemu je 

pripojený k horúcej vetve I.okruhu. Pre typ VVER 440 má kompenzátor objemu 44m
3
 [50], [51]. 

 

Barbotážna veža 

Reaktory typu VVER 440 (EDU) majú vakuo-barbotážný systém, ktorý pozostáva 

z hermetických boxov a plynojemu, ktorý je spojený s hermetickým priestorom koridorom. 

Plynojem je viac poschodová budova s pasívnymi kondenzačnými zariadeniami (korýtka 

s vodou) a lapače vzduchu so spätnými klapkami. V prípade úniku chladiva, bude v plynojeme 

zhromaždená a následne skondenzovaná rádioaktívna parná zmes. Kondenzáciou sa zníži tlak 

a minimalizuje sa únik rádioaktivity mimo hermetické priestory. Preto je barbotážna veža 

nazývaná aj vakuo-barbotážný kontajnment, reaktor typu VVER 1000 (ETE) nemá barbotážnu 

vežu ale má ochranný kontajnment, ktorý má obdobnú funkciu [52]. 

6.4 Súčasné jadrové elektrárne v Českej republike 

Dukovany 1- 4, VVER 440 

Po posúdení záťažových testov na EDU boli objavené silné aj slabé stránky. Medzi silné 

stránky reaktoru VVER 440-213 z hľadiska udalosti typu SBO patria: relatívne malý výkon AZ, 

veľký objem chladiva v I.O (6 smyčiek) a veľký objem napájacej vody v šiestich PG. K varu 

chladiva v I. okruhu by malo dôjsť po 6,5 hodinách a pri použití pasívneho plnenia PG 

z nízkotlakej nádrže až po 20 hodinách. 

V bazéne vyhoreného paliva dochádza k odhaleniu paliva v rádoch desiatok hodín, 

v závislosti na množstve paliva. Pri chladení otvoreného reaktoru s použitím vakuo-barbotážneho 

systému je zásoba chladiva na min. 12 dní. 

Odolnosť BS na extrémne hazardy ako je zráta UHS, zabezpečujú tri navzájom nezávislé 

diesel-generátory (3x 2,8 MW). Hypotetická strata UHS by mohla spôsobiť problémy 

s prevádzkou DG, ktoré esu chladené technickou vodou. V príprave je stavba diverzného 

koncového jímača odvodu tepla a oddelenie BS TVD od systému chladiacich veží. 

Pre alternatívne možnosti napájanie vlastnej spotreby je možné použiť susedný blok, 

vodnú elektráreň Dalešice alebo Vranov. 

Plnenie PG a bazénu vyhoreného paliva je v prípade nutnosti zabezpečené hasičskou 

technikou [53]. 

Navrhované zlepšenia sú: 

 Rekombinátory vodíka- súčasné rekombinátory nie sú dimenzované na také 

množstvo vodíka, ktoré sa uvoľní pri ťažkej havárii. 

 Chladenie nádoby reaktora z vonka- opatrenie k zadržaniu roztavenej AZ v tlakovej 

nádobe pomocou vonkajšieho chladenia jej steny 

 Nové čerpadlo (diverzné) pre plnenie PG 

 Nový DG zabezpečujúci napájanie pri SBO, nezávislosť na systéme TVD 
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Obr. 6.1 Rekombinátor vodíka [53] 

Temelín-1,2 (VVER 1000) 

ETE má ochrannú obálku, kontajnment, ktorý je hermetický uzatvorený, tým sa líšia od 

blokov v EDU, ktoré majú barbotážnu vežu. Konštrukcia je zo železobetónu, stavbu tvorí valec 

a kopula. Výška stavby je 56 m a hrúbka steny valca je 1,2 m. Hermetickosť zabezpečuje 8 mm 

vrstva nehrdzavejúcej ocele. Kontajnment je naprojektovaný na maximálny pretlak 0,49 MPa pri 

teplote 150 ºC. V prípade malého úniku rádioaktivity je rádioaktivita odfiltrovaná a nízkoaktívny 

zvyšok vypustený do ŽP, umožňuje to stály pretlak v kontajnmente. V prípade vypnutého 

ventilačného systému pri väčšej havárie je možné lokalizovať rádioaktivitu vo vnútri 

kontajnmentu. Ďalšia funkcia kontajnmentu je ochrana pred extrémnymi vonkajšími vplyvy ako 

sú extrémne teploty, zrážky, v prípade výbuchu tlaková vlna alebo teroristický útok vo forme 

pádu lietadla. V kontajnmente je celý I.O. a bazén vyhoreného paliva [54]. 

6.5 Nevýhody a výhody ponúkaných reaktorov v tendri o Temelín 

V tejto podkapitole budú spomenuté slabiny daných projektov, ktoré sa uchádzači snažia 

potlačiť. V rozhovore pre „Technický týdeník“ Ing. Jan Zdebor, Ph.D. a doc. Ing. František 

Hezoučký uviedli silné a slabé stránky pre reaktor AP 1000 a MIR.1200, v článku „Plusy 

a minusy projektů AP1000 a MIR.1200“ [55]. Jedným z mínusov pre MIR.1200 je jeho veľká 

zastavaná plocha a veľké množstvo betónu, ako je známe pre ruské projekty. Pre AP 1000 je ešte 

nepresné tvrdiť dnes o výhodách jeho nových pasívnych BS, keď máme iba čisto projektové 

údaje. Až po pár rokoch prevádzky referenčných blokov sa bude dať povedať, ktorý projekt je 

lepší z hľadiska prevádzky. Ako plus pre MIR.1200 je dvojitý plnohodnotný kontajnment, ktorý 

vydrží pád lietadla a lapač taveniny AZ. Prvé dva bloky vo svete, ktoré majú lapač taveniny AZ 

sú v prevádzke od roku 2007 v JE Tianwan-1,2 (Čína), jedná sa o bloky ruského typu 

VVER- 1000. Oba ponúkané projekty riešia ťažkú haváriu s tavením AZ, ale každý iným 

spôsobom. Ako bolo spomenuté MIR.1200 má pre tento prípad lapač taveniny AZ, ktorý bude 

bližšie popísaný v podkapitole 7.2.1. AP 1000 rieši chladenie taveniny AZ vo vnútri tlakovej 

nádoby, celá rádioaktivita ostáva v I.O. Tlaková nádoba reaktoru je chladená zaliatím šachty 

reaktora a pasívnou cirkuláciou vody po vonkajšej stene. Nastáva otázka, výkonového 
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obmedzenia, obetavým materiálom je len vestavba reaktora a to má svoje výkonové limity. Kvôli 

tomu je kontajnment väčší oproti ostatným, aby bola jeho teplosmenná plocha dostatočne veľká 

pre odvod zvyškového tepla. Podobné riešenie má aj projekt Mitsubishi (neúčastní sa v tendri), 

ale stenu reaktora nechladí kyselinou boritou ako je to u AP 1000, ale požiarnou vodou. Tým sa 

vyhne problému s vrstvou soli, ktorá vzniká na stene kontajnmentu pri odparovaní kyseliny 

boritej. Táto vrstva soli zhoršuje prestup tepla [55].  

AP 1000 sa vracia k vylepšeným bezucpávkovým čerpadlám, ktoré boli používané aj 

v minulosti. Medzi kladné vlastnosti patrí nižšia náročnosť na údržbu, odstránenie havárie malá 

LOCA pri porušení upchávky, menšie sily na ložiská. Nevýhodou bola malá zotrvačnosť pri 

dobehu, ktorá je vyriešená zotrvačníkom z ochodubneného uránu [56]. Pri stavbe JE Sanmen a JE 

Haiyang v Číne sa vyskytol problém s týmito čerpadlami. Westinghouse dal vyrobiť čerpadlá 

miestnej firme, ktorá používa podobnú technológiu ako Westinghouse ale pre väčší výkon. 

V tomto spočíval hlavný problém s väčším výkonom súvisí väčšie prehrievanie a preto je 

potrebné navrhnúť lepší chladiaci systém [57]. 

Medzi výhody AP 1000 patrí umiestnenie nádrže s kyselinou boritou nad úroveň reaktora. Nie sú 

potrebné čerpadla a v prípade úniku chladiva v I.okruhu, po vyrovnaní tlaku I. o s kontajnmentom 

sa chladivo doplní do reaktora samospádom [56]. 

Ako nevýhoda sa môžu prejaviť vertikálne PG, ktoré majú problém s tesnosťami trúbkovnice po 

30 rokov. V prípade poruchy by ich bolo nutné vymeniť aj napriek tomu, že životnosť reaktor 

AP 1000 je deklarovaná na 60 rokov [58]. 

MIR.1200 má horizontálne PG ako je pre ruské projekty tradičné, výhodou týchto PG je 

lepšie odolávanie korózií. Ale iba v tom prípade, keď sa nevyužívajú zliatiny medi pri konštrukcii 

II.okruhu. Keď sa meď dostala spolu s vodou do PG, fungovala ako katalyzátor korózie a nastal 

rovnaký problém ako u reaktorov západnej koncepcie. Problém bol odstránení a budúce projekty 

už meď obsahovať nebudú. Skorej postavené bloky, ktoré obsahovali meď v II.okruhu museli 

prejsť modernizáciou [59]. 

Ruské projekty, ako je MIR-1200 stále riešia skladovanie vyhoreného paliva vo vnútri 

kontajnmentu pred prepravou do medziskladu. Toto riešenie je z hľadiska bezpečnosti výhodné 

ale prevádzkovo nevýhodne. Pri prevážaní vyhoreného paliva sa kontajnment môže otvoriť, len 

počas odstávky [56].  
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7 BS PONÚKANÝCH REAKTOROV V TENDRI O TEMELÍN 

7.1 Bezpečnostné systémy AP 1000 

Medzi hlavné ciele projektu patrí zjednodušenie, modulárna výstavba. V porovnaní so 

štandardným tlakovodným reaktorom došlo k zníženiu komponentov, popisuje to Obr. 7.1 [60]. 

 

Obr. 7.1 Zrovnanie reaktoru AP 1000 so štandardným tlakovodným reaktorom, [60] 

V prípade konštrukčnej poruchy sa elektráreň odstaví bez zásahu operátora aj bez dodávky 

striedavého prúdu. Spolieha sa na pasívne prvky, ktoré využívajú gravitáciu, prirodzenú 

cirkuláciu vzduchu, skvapalňovanie a chovanie stlačeného plynu. AP1000 má aj aktívny systém 

ale nespája ho výhradne s bezpečnosťou reaktora, primárne sa spolieha na pasívny systém. 

PRA- Probabilistic Risk Assessment, pravdepodobnosť vzniku rizika poškodenia AZ je pre 

AP1000 100x menšia ako pre súčasne prevádzkované elektrárne (väčšina II. generácie) 

a 20x menšia v porovnaní s novou generáciou reaktorov [61]. 

7.1.1 Pasívny bezpečnostný systém 

Pasívny systém chladenia aktívnej zóny 

Zabezpečuje viacero funkcií: 

 Odvod zvyškového tepla (PRHR)- v prípade zlyhania odvodu tepla II.O cez PG. Ako 

náhrada slúži výmenník vo vnútri nádrže IRWST
12

,ktorá je umiestnená nad okruhom 

chladiaceho systému (Obr. 7.2). Smyčka odvodu zvyškového tepla sa otvára len 

v prípade potreby. IRWST je schopná chladiť po dobu 2 hodín. Potom sa nádrž 

ohreje až nad bod varu, para bude kondenzovať na vnútornej stene oceľového 

kontajnmentu a stekať kanálmi späť do IRWST.  

                                                 

12
 IRWST- nádrž s vodou vo vnútri kontajnmentu, ktorej podstava je polkruh. Okrem chladenia systému pri 

odvode zvyškového tepla, slúži aj ako zdroj vody pre havarijné chladenie reaktora. V prípade možnosti roztavenia 

AZ je nádržou IRWST zatopená šachta a dutina pod tlakovodnou nádobou reaktora, tým je ponorená spodná časť 

tlakovej nádoby do vody [62]. 
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 Chladenia reaktora- Pri havárii s vysokým tlakom chladiva zareagujú 2 zaplavovacie 

nádrže (CMT) s bórovou vodou na princípe gravitácie a rozdielu teplôt, sú schopné 

zareagovať pri rôznom tlaku. Nádrže vidno na Obr. 7.3 v pravej časti dole. V prípade 

nehody so stredným tlakom zareagujú HA s dusíkovým vankúšom natlakované na 

tlak 4,8 MPA. Rozdiel tlaku medzi HA a chladivom (pri úniku chladiva tlak klesá) 

spôsobí otvorenie ventilov. HA zabezpečia zvýšenie množstvo chladiva, znovu 

zaplavenie spodnej časti tlakovej nádoby a šachty. Pre dlhodobé chladenia sa využíva 

nádrž IRWST, ktorá nie je natlakovaná a je nutné aby tlak v chladiacej smyčke klesol 

na atmosférický. 

 

Obr. 7.2 Systém chladenia reaktora AP 1000, prepracované z [62] 

 

 Odstránene rádioaktivity z kontajnmentu 

 Systém zaisťujúci prevádzkyschopnosť centrálneho dispečingu v prípade havárie-

Priestory centrálneho dispečingu sa dajú odizolovať, vďaka sade nádob so stlačeným 

vzduchom napojeným na hlavné a aj záložne potrubie. Systém by mal zabezpečiť 

dostatočné vetranie a tlak vzduchu, aby po dobu 72 hodín v priestoroch centrálneho 

dispečingu mohlo pracovať 11 osôb [62], [63].  

Pasívny systém chladenia kontajnmentu 

 Zaisťuje zníženie teploty a tlaku vo vnútri kontajnmentu v prípade havárie LOCA alebo pri 

prasknutí hlavného parovodného potrubia. Funguje na prirodzenej cirkulácii vzduchu, ktorá 

zabezpečuje chladenie kontajnmentu. Vzduch cirkuluje medzi oceľovým kontajnmentom 

a vonkajším kontajnmentom. Na vrchole kontajnmentu (vonkajší) je umiestnená nádrž s vodou, 

ktorá funguje na princípe gravitácie. V prípade potreby sa voda rozprašuje na vonkajšiu stenu 

oceľového kontajnmentu, pritom sa voda mení na paru a vyparuje sa. Týmto spôsobom 
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kontajnment predáva vode teplo a tým sa chladí. Pasívny BS je popísaný na Obr. 7.3. Bez 

ďalšieho doplnenia vody je systém sám schopný pracovať po dobu 72 hodín, potom je nutné 

vodu doplniť [44]. 

 

 

Obr. 7.3 Pasívny chladiaci systém reaktora AP 1000, prevzaté z [12] 

Zadržanie taveniny AZ vo vnútri reaktorovej nádoby 

AP 1000 nemá lapač taveniny AZ ako MIR 1200. V prípade hroziaceho tavenia AZ operátor 

zaplaví priestor pod reaktorovou nádobou z nádrže IRWST bez potreby čerpadiel. Tým sa ponorí 

spodná časť reaktorovej nádoby a je chladená. Vzniká para, ktorá uniká do kontajnmentu 

(vnútorný), kde kondenzuje na jeho stenách a steká spať do IRWSR. Zároveň je zaplavený 

aj reaktor, tavenina je priamo ochladzovaná vodou. Chladenie je dostačujúce pre zamedzeniu 

pretavenia dna tlakovej nádoby [62]. 
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7.2 Bezpečnostné systémy MIR.1200 

Hlavnými znakmi projektu MIR 1200 sú lapač taveniny AZ, systémy pasívneho odvodu 

tepla do atmosféry prostredníctvom kondenzátorov páry z PG, dvojitý kontajnment a HCČ bez 

olejového mazanie. Použité bezpečnostný systémy môžeme rozdeliť na aktívne a pasívne [64].  

Základné bezpečnostné charakteristiky: 

 Dvojitá ochranná obálka, kontajnment, vnútorný kontajnment má regulovaný systém 

predpínania 

 4 kanály aktívnych bezpečnostných systémov, tj. 4x 100 % 

 Projekt počíta aj s nadprojektovou haváriou, má opatrenia ako lapač taveniny aktívnej 

zóny, rekombinátor vodíka a systém pasívneho odvodu tepla, ktorý je založený na 

využití pasívnych princípoch (odvod tepla z PG, odvod tepla z ochrannej obálky) 

 Nezávislosť na externých zdrojoch energie po dobu 72 hodín [37]. 

Havarijné elektrické napájanie je zabezpečené diesel-generátormi a akumulátorovými 

batériami. Bezpečnostné systémy sú redundantné, redundancia niektorých systémov je oproti 

VVER-1000 zvýšená z 3 x 100% na 4 x 1000% u niektorých systémov. Tieto systémy sú 

redundantné 4 x 100%: havarijný systém chladenia AZ (pasívna časť), VT systémy havarijného 

doplňovania, NT systémy havarijného chladenia AZ, odvod zvyškového tepla z II. okruhu. 

Na 50 %: aktívny systém odvodu zvyškového tepla, aktívny systém havarijného doplňovania 

bóru a sprchový systém. V neposlednom rade diesel-generátory sú redundantné 4 x 100% [40], 

[41]. 

Operátor pri riadení havárie nemusí zasahovať prvých 30 minút. V prípade veľkej projektovej 

havárie sú systémy naprojektované tak, aby udržali bezpečnostný stav I. okruhu po dobu 

72 hodín [64]. 

Kontajnment 

Kontajnment je dvojitý a chráni tak pred vnútornými aj vonkajšími vplyvmi (Obr. 7.4). 

Vnútorný plášť je hermetický, valcovej konštrukcie z predpätého železobetónu s polguľovou 

kopulou a železobetónovou základnou doskou. Hermetický povrch je pokrytý oceľovou 

výstelkou. Vonkajší plášť je zo železobetónu a chráni pred vonkajšími vplyvmi. Ako sú povodne, 

zemetrasenie, vonkajšia explózia, tornádo, zaťaženie snehom, pád lietadla. Kontajnment je 

naprojektovaný na maximálne snehové zaťaženie 4,1 kPA, na seizmické zaťaženie 

s maximálnym horizontálnym zrýchlením na úrovni terénu 0,25g [65], [64]. 
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Obr. 7.4 Kontajnment reaktora MIR.1200, prevzaté z [65] 

Medzi aktívne bezpečnostné systémy patria: vysokotlaké čerpadlá dávkovania roztoku 

kyseliny bóritej do I. okruhu, nízkotlaké čerpadlá havarijného dochladzovania, sprchový systém, 

havarijné napájanie PG, havarijný odvod paroplynovej zmesi z PG a hornej časti reaktora. 

Celkový bezpečnostný systém projektu MIR.1200 je na Obr. 7.5 [64]. 

 

Obr. 7.5 Schéme bezpečnostného systému MIR.1200, prepracované z [64] 

7.2.1 Pasívne bezpečnostné systémy 

K pasívnym bezpečnostným systémom zaraďujeme pasívny odvod tepla z kontajnmentu 

a PG, lapač taveniny AZ, pasívna likvidácia vodíku v kontajnmente, pasívne chladenie roztavenej 

AZ a HA. 
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Systém pasívneho odvodu tepla z kontajnmentu 

Nasledujúci systém je schopný dlhodobo odvádzať teplo pri havárii s únikom chladiva 

aj v prípade black-out (bez aktívneho sprchového systému) a rovnako odvádza teplo aj za 

normálnej prevádzky. Systém popisuje Obr. 7.6, teplý vzduch, ktorý vzniká v kontajnmente 

ohrieva vodu v tepelných výmenníkoch, ktoré sú na stenách kontajnmentu. Ďalší tepelný 

výmenník je v akumulačnej nádrži, ktorá je mimo kontajnment. Sem prúdi ohriata voda 

z kontajnmentu, ktorá predá svoje teplo studenej vode, takto vzniknuté teplo je odvedené cez 

hydrostatický uzáver. Tento proces prebieha bez čerpadiel, je založený len na prirodzenej 

cirkulácii vody. V akumulačnej nádrži je snímač hladiny, v prípade potreby je akumulačná nádrž 

doplnená cez čerpadlo [66], [64]. 

 

 

Obr. 7.6 Systém pasívneho odvodu tepla z kontajnmentu a PG, prevzato z [64]                 

Systém pasívneho odvodu tepla z parogenerátorov – SPOT PG 

SPOT z PG bráni prechodu do nadprojektovej havárie aj pri úplnej strate el. napájanie 

(black-out). Funguje na podobnom princípe ako vyššie popísaný princíp SPOT z kontajnmentu. 

V prípade nedostatku napájacej vody do PG (zlyhanie HCČ) alebo havárie LOCA sa aktivuje 

SPOT PG, ktorý zaplní PG z akumulačnej nádrže. Cyklus je nasledovný: vzniká parovodná zmes 

(pri úplnom zaplnení PG), ktorá je odvedená potrubím do výmenníka tepla (v akumulačnej 

nádrži),kde sa ochladí a prúdi späť do PG [66], [64]. 

Rekombinátory vodíka 

Kontajnment obsahuje rekombinátory vodíka, ktoré udržujú koncentráciu vodíka na 

prípustnej hodnote a tým zabraňujú výbuchu. Konkrétne sú použité katalytické rekombinátory, 

ktoré sú schopné rekombinovať vodík na vodu už pri teplote 0ºC, na rozdiel od tepelných 

rekombinátorov, ktoré reagujú pri teplote 600-700 ºC. Princíp rekombinácie je nasledovný: vodík 
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sa zlúči s kyslíkom a vznikne voda, ktorá steká po stene kontajnmentu. Katalyzátorom je platina 

a paládium [64], [40]. 

Lapač taveniny aktívnej zóny 

Ak by niektoré bezpečnostné systémy zlyhali môže nastať situácia, že sa AZ začne taviť, 

hrozí riziko roztavenia reaktorovej nádoby. Pre tento prípad má MIR.1200 lapač taveniny AZ 

(coria), ktorého úlohou je zachytiť roztavené kusy reaktorovej nádoby a paliva a zároveň túto 

zmes chladiť. Je umiestnený v šachte pod tlakovou nádobou reaktora, rez lapačom coria spolu 

s jeho chladením je na Obr. 7.7. 

 

Obr. 7.7 Lapač taveniny AZ a systém jeho chladenia, prepracované z [64], [67] 

 

Lapač coria (tavenina AZ) pracuje na princípe rozriedenia taveniny AZ obetavým 

materiálom, čím sa zníži vývin tepla na jednotku objemu. Zaisťuje odvod tepla z taveniny do 

chladiacej vody cez výmenníky z nádrže a podkritičnosť taveniny jej rozložením. Znižuje 

prenikanie vodíku a rádionuklidov pod ochrannú obálku. Týmto všetkým sa zmenšuje namáhanie 

kontajnmentu. Prvý lapač taveniny AZ bol nainštalovaný v roku 2001 v JE Tianwan 

v Číne [64],  [40]. 
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7.3  Porovnanie AP 1000 a MIR.1200 

 
AP 1000 MIR.1200 

El.výkon [MWe] 1117 1160 

Tepelný výkon [MWt] 3400 3200 

Životnosť [roky] 60 50 

Účinnosť [%] 32,7 33,7 

Palivový cyklus [mesiace] 18 12 

Počet smyčiek I.O 
 

2 4 

Počet PG 
 

2 (vertikálne) 4 (horizontálne) 

Kontajnment 
 

neúplný dvojitý (vnútorný 

oceľový, vonkajší 

železobetónový) 

dvojitý (vnútorný z predpäteho 

betónu, vonkajší zo 

železobetónu) 

Odolnosť 

kontajnmentu proti 

pádu lietadla 
 

áno áno 

Umiestenie bazénu 

na skladovanie 

paliva 
 

budova s pomocnýmy 

systémami 
vo vnútri kontajnmentu 

 

Diesel-generátory 
 

4x diesel-generátory  

(72 hodín) 

3x diesel-generátory 

 (96 hodín) 

Bezpečnostné 

systémy  
pasívne aktíve a pasívne 

Odvod tepla z 

kontajnmentu  

prirodzená cirkulácia 

vzduchu v kontajnmente, 

sprchovanie vnútorného 

kontajnmentu z hornej 

nádrže za pomoci gravitácie 

SPOT z kontajnmentu, 

sprchový systém a NT systém 

Tavenie AZ 
 

zadržanie taveniny AZ v 

reaktorovej nádobe, ktorá sa 

bude chladiť z nádrže 

IRWST, prirodzené 

chladenie kontajnmentu, 

rekombinátory vodíka 

zadržanie taveniny AZ v 

lapači, chladenie z IRWST, 

sprchový systém, 

rekombinátory vodíka 

LOCA 
 

Cez pasívny systém-VT,ST 

a NS doplňovanie, Pasívny 

systém odvodu zvyškového 

tepla, pasívne chladenie 

kontajnmentu, 

rekombinátory vodíka 

ST a NT havaríjne 

doplňovanie, HA, sprchový 

systém, rekombinátory vodíka 
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8 ZÁVER 
Jadrová energetika tvorí dôležitú súčasť energetického mixu. V záujme Českej republiky 

by to tak malo ostať aj naďalej. Aj vďaka jadrovým elektrárňam je Česká republika nezávislá 

na dodávke elektrickej energie z okolitých štátov, avšak životnosť jadrových blokov končí
13

 

a uhľové elektrárne dosluhujú. Aj toto bol jeden z hlavných dôvodov, prečo bol vypísaný tendr 

na Temelín. 

V súčasnosti sú v tendri dvaja predstavitelia. Americké konsorcium Westinghouse 

s projektom AP 1000 a česko-ruské konsorcium MIR.1200 s projektom MIR.12000. Oba 

projekty sú predstaviteľom III+. generácie. Táto generácia prešla evolučnými zmenami, využíva 

viac prvkov pasívnej bezpečnosti a rieši následky nadprojektovej havárie. Medzi hlavné znaky 

projektu MIR.1200 patrí lapač taveniny aktívnej zóny, ktorý zmierňuje následky ťažkej havárie, 

dvojitý kontajnment, systémy pasívneho odvodu tepla z kontajnmentu a parogenerátorov. Projekt 

MIR.1200 sa spolieha na kombináciu pasívnych aj aktívnych bezpečnostných systémov. 

V prípade výberu MIR.1200, by sa český priemysel mohol podieľať na výrobe častí 

do primárneho a sekundárneho okruhu (reaktorová nádoba, PG, potrubia). AP 1000 patrí medzi 

prvé reaktory, ktoré získali licenciu na pasívne bezpečnostné systémy na princípe gravitácie. Má 

jedinečný pasívny bezpečnostný systém odvodu tepla z kontajnmentu a pasívny systém chladenia 

aktívnej zóny. Pomocou pasívnych systémov rieši aj ťažkú haváriu. Westinghouse garantuje 

80 % (objemových) práce pre český priemysel, ale jedná sa prevažne o percentá z betónu 

a železnej výstuže. Časti primárneho alebo sekundárneho okruhu nie je možné v Českej republike 

vyrábať kvôli rozličným jednotkovým mieram. 

Z technického hľadiska nie je jednoduché a jednoznačné vybrať lepšiu varinatu. V hre je 

okrem technickej stránky hlavne politická a ekonomická. Nech sa už rozhodne akokoľvek, 

vypadnutého účastníka tendra to určite nenechá chladného. Vybrať MIR.1200, ktorý zaručuje 

viac pracovných ponúk pre český trh ako AP 1000, ale na druhej strane ostať viac energeticky 

závislí na Rusku? Dôležité je, aby sa nové jadrové bloky postavili a tender sa nepozastavil. Táto 

situácia by mohla nastať z ekonomických alebo politických dôvodov. 

Z technického hľadiska sa dá povedať, že oba projekty sú na vysokej úrovni bezpečnosti 

a až po pár rokoch prevádzky sa bude dať povedať, či daný výber bol najlepší a čo všetko 

priniesol pre túto krajinu. Nový jadrový blok je potrebný, pre budúcu energetickú nezávislosť je 

to najlepšie riešenie. Plyn, naftu alebo ropu nie je možné skladovať na dlhšie obdobie, bolo by to 

objemovo a ekonomicky nemožné. Ale zásobu jadrového paliva máme minimálne na jeden 

palivový cyklus. Postavením novej jadrovej elektrárne sa zabezpečuje budúcnosť, nielen súčasnej 

generácii ale aj budúcej. S ohľadom na budúcu generáciu a znižovanie skleníkových plynov, by 

sa mali stavať nové jadrové elektrárne a tak nahradzovať dosluhujúce zdroje. 

 

 

 

 

                                                 

13
 Pre EDU-1 končí pôvodná životnosť v roku 2015, ďalej budú postupne dosluhovať ďalšie bloky. Pre 

Temelín-1 končí životnosť v roku 2035 a pre Temelín-2 o dva roky neskôr. 
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