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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi provozu jaderného bloku na teplotním a výkonovém 

efektu na konci kampaně, se zaměřením na reaktory VVER. Pro lepší představu čtenáře je rozebrána 

konstrukce klíčových komponent bloku z hlediska výkonu. Ve stručnosti jsou uvedeny parametry 

dotyčných komponent pro jadernou elektrárnu Dukovany. Možnosti provozu jaderného bloku 

na teplotním a výkonovém efektu na konci kampaně jsou demonstrovány zejména na příkladu jaderné 

elektrárny Dukovany. Dále je představen program Moby-Dick a jsou popsány základní možnosti jeho 

použití pro výpočet průběhu kampaně. V závěru práce jsou provedeny ukázkové výpočty pro průběh 

kampaně na čtvrtém bloku jaderné elektrárny Dukovany. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  teplotní a výkonový efekt; Moby-Dick; Dukovany; tlakovodní reaktor; 

VVER 
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ABSTRACT 

This master thesis deals with the possibilities of traffic of nuclear power unit at thermal and 

power effect at the end of the campaign, focusing on VVER reactors. For a better idea of the 

reader the design of key components of the unit in terms of performance is analysed. Parameters 

of relevant components for Dukovany NPP are presented briefly. The possibilities of traffic 

of nuclear power unit on thermal and power effect at the end of the campaign are particularly 

demonstrated on the example of the Dukovany NPP. Furthermore the program Moby-Dick is 

introduced and the basic possibilities for its use to calculate the course of the campaign are 

described. At the end of the thesis, we conducted sample calculations for the duration 

of the campaign on the fourth block of the nuclear power plant. 

 

 

KEY WORDS:  thermal and power reactivity effect; Moby-Dick; Dukovany; pressurized 

water reactor; VVER 
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AZ Aktivní zóna reaktoru 

EDU elektrárna Dukovany 

ETE elektrárna Temelín 

HCČ hlavní cirkulační čerpadlo 

HPK hlavní parní kolektor 

HRK regulační kazeta 

JE Jaderná elektrárna 

KO kompenzátor objemu 
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TG turbogenerátor 

VT Vysokotlaký (díl turbíny) 

VVER (Vodo-Vodjanoj Energetičeskij Reaktor) - Tlakovodní reaktor východního 

typu 
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1 ÚVOD 
 

Provoz jaderné elektrárny je ovlivněn řadou technických a ekonomických aspektů. Na každý 

z těchto aspektů lze nahlížet mnoha různými způsoby a přístupy. Jednou z významných 

technicko-ekonomických otázek je i délka kampaně bloku. Kampaň bloku je možné prodloužit 

o přibližně dvacet dní využitím takzvaného teplotního a výkonového efektu reaktivity, a získat 

tak větší množství energie z paliva, které máme v aktivní zóně k dispozici. Tento velmi pozitivní 

efekt má i své negativní stránky, mezi které patří i pokles možného získávaného výkonu a pokles 

účinnosti na konci kampaně ruku v ruce s rostoucími měrnými náklady na vyrobenou MWh. 

Možnost prodloužení kampaně je tedy limitována nejen technickými možnostmi zařízení, 

ale i ekonomikou provozu. Proces rozhodování o délce prodloužení kampaně je ovlivněn také rolí 

elektrárny v rozvodné síti a případnými požadavky na regulaci výkonu či udržování výkonu 

na nominálních hodnotách. 

Díky nedávným událostem na jaderné elektrárně Dukovany a neplánovaně dlouhé kampani na 

čtvrtém bloku je zajímavé blíže rozebrat vliv provozu na teplotním a výkonovém efektu a jeho 

dopady na výkon primárního okruhu bloku. 

Cílem práce je rozbor významu koeficientů reaktivity na prodloužení chodu aktivní zóny reaktoru 

v závěru kampaně pomocí provozu na teplotní a výkonový efekt. Obsahem praktické části je 

popis těchto efektů na jaderné elektrárně Dukovany, analýza průběhu kampaní na čtvrtém bloku 

elektrárny a prozkoumání možností pro potenciální optimalizaci. 

Výsledky diplomové práce poskytují analýzu dosavadních zkušeností se současným provozním 

přístupem na EDU a dále také mohou sloužit jako podklad pro hlubší rozbor z hlediska 

technických možností bloku. 
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2 TEORIE TEPLOTNÍHO A VÝKONOVÉHO EFEKTU 
 

Pro pochopení podstaty využití teplotního a výkonového efektu shrnuje kapitola základní 

teoretické poznatky o reaktivitě a jejích koeficientech, dále pak nastiňuje jejich praktické využití. 

 

2.1 Multiplikační koeficient 

 

Aby byla udržena řetězová štěpná reakce, je nezbytnou podmínkou, aby každé rozštěpené jádro 

dodalo do reakce alespoň jeden neutron k štěpení dalších jader. Tento neutron je pak 

charakterizován krom jiného jeho dobou života, která odpovídá časovému intervalu od jeho 

vzniku po záchyt ve štěpném materiálu. Celý statistický proces štěpení pak lze vyjádřit jako 

posloupnost řady neutronových generací o určité střední době života. Na základě této představy je 

definován multiplikační koeficient k jako poměr počtu neutronů ve dvou po sobě jdoucích 

generacích k a k+1: 

  
    

  
            (2.01) 

Pokud soustava se štěpným materiálem dosáhne toho, aby se hodnota multiplikačního koeficientu 

rovnala 1, může v ní řetězová štěpná reakce probíhat i bez vnějšího zdroje neutronů. Takovýto 

moment se označuje jako kritický stav. V případě, že je k menší 1, hovoří se o stavu 

podkritickém, v opačném případě pak o stavu nadkritickém. 

Multiplikační koeficient udává průměrný výtěžek neutronů v nové generaci z jednoho neutronu 

generace původní. Jelikož z tohoto výtěžku vždy jeden neutron potřebujeme k samotnému 

udržení štěpné řetězové reakce, zavádí se rovněž přírůstek či úbytek neutronů k-1 připadají 

v nové generaci na jeden neutron generace původní. Pokud označíme počet neutronů n a střední 

dobu života jedné generace l, lze vyjádřit rychlost nárůstu počtu neutronů: 

  

  
 

   

 
             (2.02) 

Integrováním tohoto výrazu se dostane výraz: 

       (
   

 
 )           (2.03) 

kde    značí počet neutronů v čase t = 0. 

Hodnota multiplikačního koeficientu soustavy obsahující štěpný materiál a moderátor je dána 

tím, do jaké míry se neutrony účastní čtyř základních dějů [1]: 

- úbytek neutronů ze soustavy, označuje se jako únik 

- zachycení izotopy 
235

U a 
238

U bez vzniku štěpné reakce, probíhá především při 

rezonančních energiích a označuje se proto jako rezonanční záchyt 

- parazitní záchyt, způsobený zachycením neutronu v moderátoru, chladivu, konstrukčních 

prvcích či nečistotách 

- štěpný záchyt tepelného neutronu, především v izotopu 
235

U 

Při prvních třech procesech klesá počet neutronů v soustavě, pouze při štěpném záchytu dojde 

rovněž k zisku nových neutronů do soustavy. Ideální stav, kdy lze únik neutronů ze soustavy 
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zanedbat vyjadřuje multiplikační činitel nekonečného prostředí k∞. Reálná soustava (např. AZ 

reaktoru) má však vždy konečné rozměry, kvůli kterým k úniku ze soustavy dochází. Proto se 

zavádí efektivní multiplikační koeficient keff, vyjádřený: 

                    (2.04) 

kde   vyjadřuje pravděpodobnost setrvání neutronu v soustavě. 

Multiplikační koeficient můžeme rovněž vyjádřit, přes takzvaný vzorec pěti činitelů: 

                       (2.05) 

Kde   se nazývá regenerační činitel a označuje počet rychlých neutronů uvolněných při štěpení 

na jeden neutron zachycený v uranu. Jeho velikost je přibližně 2,07 [2]. Vyjádří se: 

   
  

  
            (2.06) 

Se vzrůstajícím obohacením dochází k jeho nárůstu, přičemž maxima dosahuje přibližně při 

obohacení 5 % U
235

, pro přírodní uran je 1,3 [3]. 

Vzniklé rychlé neutrony mohou před svým zpomalením pod 1,1 MeV způsobit štěpení jader 
238

U. 

Tu to možnost charakterizuje multiplikační činitel rychlých neutronů ε, definovaný jako poměr 

středního počtu všech rychlých neutronů vzniklých při štěpení ku střednímu počtu vzniklých při 

štěpení tepelnými neutrony. Jeho velikost je rovna přibližně 1,15 [2]. Pravděpodobnost, že 

nastane, roste s průměrem palivových článků, hustotou paliva, klesající vzdáleností paliva 

v reaktorové mříži a rovněž závisí na vlastnostech moderátoru [3]. Velký význam má u těsných 

mříží tlakovodních reaktorů přechod vzniklého rychlého neutronu do sousedního palivového 

článku především při zvýšení teploty, kdy dojde ke snížení hustoty vody a tedy horšímu 

vodouranovému poměru. 

Dále dochází v soustavě ke zpomalování neutronů pružnými srážkami s jádry moderátoru. Při 

tomto procesu míjejí neutrony rezonanční oblasti záchytu v 238U, což vede k další ztrátě 

neutronů. Toto vyjadřuje pravděpodobnost rezonančního záchytu p, definovaná jako poměr počtu 

neutronů, které při zpomalování nejsou zachyceny ke všem rychlým neutronům na začátku 

zpomalování. Její velikost je zhruba 0,7 za studeného stavu[2]. Při zvyšování teploty se 

v rezonanční oblasti projeví Dopplerův efekt, kdy vlivem zvýšeného pohybu jader uranu dojde 

k relativnímu rozšíření rezonančních píků a snížení jejich maxim. To má za následek snížení 

pravděpodobnosti úniku na 0,66 při teplotě 260°C [3]. Pravděpodobnost naopak roste s vyšším 

obohacením a tedy menším procentuálním zastoupením U
238

. 

Nakonec neutrony difundují prostředím, dokud nejsou zachyceny moderátorem, uranem či 

příměsemi. Poměr počtu neutronů zachycených uranem ku celkovému počtu zachycených 

tepelných neutronů udává činitel využití tepelných neutronů f. Jeho velikost je u reaktoru VVER 

0,86, přičemž je silně závislá na koncentraci kyseliny borité v chladivu [2], při vyšší koncentraci 

koeficient klesá v důsledku vyšší absorpce tepelných neutronů. Rovněž závisí na teplotě, se 

kterou roste. Při zvýšení obohacení dochází k poklesu koeficientu, jelikož se zvýší absorpce 

tepelných neutronů ve vnější vrstvě paliva a sníží se tak střední hustota neutronového toku 

v palivu [3]. 

V reaktoru konečných rozměrů je rovněž možnost, že před vlastním štěpením neutron unikne 

z reaktoru a vypadne tak z reakce. Toto vyjadřuje pravděpodobnost neúniku P, jehož hodnota je 

vždy menší 1 [2]. 
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2.2 Reaktivita 

 

Aby mohl reaktor pracovat delší dobu nepřetržitě, je zapotřebí větší množství štěpného materiálu, 

než odpovídá jeho kritické velikosti. Je to dáno změnami multiplikačního koeficientu v průběhu 

provozu reaktoru. Mezi nejdůležitější iniciátory změn patří [1]: 

- Vyhořívání paliva, tj. změna koncentrace štěpného materiálu v palivu 

- Změna teploty AZ, má vliv na fyzikální vlastnosti prostředí. U většiny reaktorů      

s rostoucí teplotou klesá. 

- Stacionární otrava, tj. stacionární koncentrace xenonu a samaria. Ta při najíždění reaktoru 

vzrůstá, až se ustálí na hodnotě odpovídající výkonu reaktoru. 

- Zastruskování, tj. rostoucí koncentrace produktů štěpení o velkém účinném průřezu pro 

záchyt a s velkým poločasem přeměny 

- Jodová jáma, tj. přechodné zvýšení koncentrace 
135

Xe jako důsledek snížení výkonu 

reaktoru 

Tyto změny se pak dělí v závislosti na rychlosti, s jakou probíhají na krátkodobou, střednědobou 

a dlouhodobou kinetiku reaktoru. Krátkodobá kinetika reaktoru je více zmíněna v kapitole 

o změnách výkonu v AZ.  Střednědobá pak popisuje změny probíhající jednotky až desítky hodin 

(otrava, jodová jáma) a dlouhodobá dny až roky (vyhořívání, zastruskování). 

Z výše uvedených důvodů je vždy zapotřebí mít k dispozici přebytek multiplikačního koeficientu, 

do doby potřeby vhodně kompenzovaný. Vyjádří se: 

                       (2.06) 

Většinou se však pracuje spíše se tzv. reaktivitou, která je rovna podílu přebytku multiplikačního 

koeficientu ku jeho hodnotě. 

  
       

    
            (2.07) 

2.2.1 Kompenzace reaktivity 

 

V průběhu kampaně je zapotřebí stále větší množství tohoto přebytku s tím, jak se zvyšuje teplota 

(na začátku kampaně), vyhořívá palivo a hromadí se štěpné produkty. Této zásoby se dosahuje 

umístěním většího množství štěpného materiálu do aktivní zóny, než je kritické množství a 

následně se kompenzuje regulačními prvky, např. absorpčními tyčemi. Jejich efektivnost je 

závislá na teplotě chladiva a na koncentraci kyseliny borité.  

Obecně lze požadavky na systém kompenzace reaktivity shrnout do následujících bodů [3]: 

- Spolehlivá a dostatečně rychlá kompenzace změn reaktivity, regulace výkonu reaktoru 

- Kompenzace zásoby reaktivity na vyhoření paliva v průběhu provozu, kompenzace 

výkonových efektů při změně z nulové na nominální hodnotu 

- Spolehlivé a dostatečně rychlé odstavení reaktoru, přičemž minimální hloubka 

podkritičnost musí být 2% 

- Rychlost uvolňování reaktivity musí vyloučit možnost nekontrolovatelného rozběhu, 

proto je maximálně 0,05%/s 

- Zabezpečení nutné podkritičnosti reaktoru 
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Zatímco změna koncentrace kyseliny borité slouží k dlouhodobé pomalé kompenzaci úbytku 

reaktivity v důsledku vyhořívání paliva a otravy, změna polohy absorpčních tyčí pomocí 

elektrického pohonu slouží spíše k rychlejším a větším změnám reaktivity v souvislosti s řízením 

výkonu. Na začátku kampaně slouží k najetí na plný výkon, kdy se jejich postupným vysouváním 

odstraňuje z aktivní zóny zásoba záporné reaktivity. Při provozu na plném výkonu se 

na kompenzaci úbytku téměř nepodílejí, té se dosahuje převážně snižováním koncentrace 

kyseliny borité. Ve větší míře se na kompenzaci úbytku reaktivity podílejí na konci kampaně, kdy 

již snižování koncentrace kyseliny borité nestačí a je potřeba více vysunout řídící tyče (na EDU 

šestá a sedmá skupina). 

Kazety HRK se skládají ze dvou částí – horní absorpční a spodní palivové. V průběhu vytahování 

kazety (v normálních podmínkách rychlostí 2 cm/s) se část s absorbátorem vysunuje z aktivní 

zóny a na jeho místo se dostává palivová část. Takto se uvolňuje reaktivita jednak snížením 

množství pohlcovačů neutronů, tak zvýšením množství paliva v AZ. Efektivnost kazety je dána 

změnou reaktivity, která je způsobena vysunutím či zasunutím kazety (též se užívají pojmy váha 

nebo kompenzační schopnost). Celková efektivnost je pak dána změnou reaktivity způsobenou 

vytažením všech kazet z polohy dolní (H = 0 cm) do horní polohy (H = 250 cm pro VVER 440). 

Pro reaktory VVER 440 rozdělujeme HRK kazety do šesti skupin, respektive sedmi, kdy sedmou 

tvoří pouze centrální kazeta ve středu zóny a pohybuje se spolu se šestou skupinou. Kazety 

se vytahují z aktivní zóny v pořadí 1. – 6. skupina, přičemž šestá skupina pak slouží v průběhu 

kampaně jako regulační. Rozdělení do skupin je pak dáno kritériem zabezpečení minimální 

nerovnoměrnosti vývinu tepla po poloměru a výšce AZ [3].    

Zatímco kazety HRK mění fyzikální parametry AZ pouze lokálně, roztok kyseliny borité působí 

v celém objemu a pomáhá tak snižovat nerovnoměrnost vývinu tepla v zóně a zvyšuje tak 

přípustný výkon a míru vyhoření paliva. Bez jejího použití by navíc bylo zapotřebí zvýšit počet 

kazet HRK pro kompenzaci zásoby reaktivity na vyhořívání. Snižuje tak náročnost konstrukce a 

obsluhy. Na druhou stranu mění chemický režim vody primárního okruhu, jelikož vlivem její 

disociace zvyšuje korozi materiálu, mění pH faktor paliva [3]. Navíc mírně snižuje efektivnost 

kazet HRK a v průběhu kampaně v důsledku vyhoření izotopu 
10

B klesá efektivnost samotné 

kyseliny borité. Koncentrace kyseliny se reguluje doplňováním primárního okruhu čistou vodou, 

respektive roztokem kyseliny borité. Jde však o pomalejší proces, než v případě změny polohy 

kazet HRK. 

2.3 Koeficienty reaktivity 

 

Pokud není reaktor provozován na velmi nízkém výkonu, má vliv na jeho časové chování změna 

základních parametrů aktivní zóny, tedy teploty, tlaku a výkonu. Ihned jakmile tento stav při 

spouštění reaktoru opustíme, začnou se se zvyšováním výkonu projevovat zpětné vazby 

tepleného a výkonového vlivu, které mají silný dopad na reaktivitu. 

2.3.1 Teplotní koeficient reaktivity 

V průběhu provozu reaktoru během kampaně dochází k zvýšení teplot uvnitř AZ. Tomu 

odpovídají změny jaderně fyzikálních konstant, od určitých hodnot se pak v důsledku tepelné 

dilatace materiálů použitých v AZ zmenšuje jejich hustota a geometrie [1]. Růst teplot u většiny 

reaktorů vyvolává zápornou změnu reaktivity. Reaktor je pak tzv. teplotně stabilní a sám se 

reguluje – při rostoucí teplotě se snižuje reaktivita, tím pádem dojde i ke snížení výkonu 
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a v důsledku toho poklesu teploty. Tento vliv teploty na reaktivitu popisují teplotní koeficienty 

reaktivity[1]: 

   
  

   
            (2.08) 

   
  

   
            (2.09) 

   
  

   
            (2.10) 

kde Tu je teplota paliva, Tm teplota moderátoru a Tc teplota chladiva. Samotný teplotní 

součinitel se pak skládá z jaderné a hustotní složky [1]. První vyjadřuje vliv změn teploty na 

účinné průřezy materiálů v AZ, zejména paliva a moderátoru. Druhá složka pak vyjadřuje vliv 

teplotní dilatace materiálů. Ta vede ke změně rozměrů AZ a změnám v počtech jader v jednotce 

objemu, což má dopad na makroskopické účinné průřezy materiálů. 

Hodnota těchto koeficientů závisí na teplotě chladiva, vyhořívání paliva, koncentraci kyseliny 

borité a konfiguraci HRK kazet [3]. 

Zvýšení teploty chladiva má dva záporné efekty na reaktivitu – zmenšením hustoty vody se 

zhoršuje její moderační vlastnost a zvýšením rychlosti pohybu neutronů a jader moderátoru se 

snižuje pravděpodobnost jejich srážek – nižší účinný průřez. Zároveň se však sníží hustota 

rozpuštěného absorbátoru neutronů. Tyto efekty mají záporný součet v téměř celém rozsahu 

provozních parametrů, malé kladné koeficienty se mohou objevit na nulovém výkonu 

při spouštění po výměně paliva, kdy je v chladivu větší koncentrace bóru. I v této okolnosti však 

musí být součet koeficientů teplotních koeficientů reaktivity záporný [2].  

U paliva pak s rostoucí teplotou dochází ke snížení účinného průřezu pro absorpci a štěpení uranu 

a ke zvýšení rezonančního záchytu neutronů v palivu.  Oba tyto efekty mají záporný projev [3]. 

V průběhu kampaně se absolutní hodnota celkového teplotního koeficientu zvyšuje v důsledku 

hromadění plutonia v palivu a snižování koncentrace kyseliny borité.  Projevují se i další vlivy, 

ale ty nemají tak silný efekt. Změna jednotlivých koeficientů však není stejně velká. Teplotní 

koeficient vody (moderátor a chladivo) roste více, než klesá hodnota koeficientu reaktivity 

od paliva. Změna teplotních koeficientů se zvýšením koncentrace kyseliny borité pro konkrétní 

teplotu je znázorněna na Obr. 2.1 a 2.2[3]. Změna konfigurace HRK nemá na tuto závislost 

na koncentraci vliv, dále pak platí, že koeficient paliva je na změnu koncentrace méně citlivý. 

 

Obr. 2-1 Závislost teplotního koeficientu reaktivity chladiva na teplotě pro různé koncentrace 

kyseliny borité [3] 
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Obr. 2-2 Závislost teplotního koeficientu reaktivity paliva na teplotě pro různé koncentrace 

kyseliny borité [3] 

 

Pro reaktor VVER 440 nabývá koeficient reaktivity odvozený od teploty paliva hodnoty zhruba 

(           )         , koeficient od teploty vody pak (          )         . Jde 

však pouze o výpočtem určené orientační hodnoty, jelikož jednotlivé koeficienty reaktivity 

teploty vody a paliva nelze prakticky ani experimentálně určit [3]. Celkový teplotní efekt je pak 

znázorněn na Obr. 2.3. 

 

Obr. 2-3 Závislost teplotního efektu na teplotě pro různé koncentrace kyseliny borité [3] 

 

Kromě těchto teplotních koeficientů uvažujeme ještě např. závislost reaktivity reaktoru na tlaku 

v primárním okruhu, koncentraci bóru v chladivu a především výkonu reaktoru. Zpravidla se 

různé vlivy řeší odděleně, bez vlivu na ostatní, v reálném reaktoru jsou však navzájem provázány 

– každá změna výkonu znamená současně změny teplot atd. [2]. 
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2.3.2 Výkonový koeficient reaktivity 

Výkonový koeficient reaktivity udává změnu reaktivity při změně celkového výkonu v AZ a je 

v celém rozsahu provozních parametrů záporný [2], což je nutnou podmínkou samoregulace 

reaktoru. Je projevem toho, že při zvýšení výkonu reaktoru dochází k nestejnoměrné změně teplot 

komponent zóny a tedy i změně reaktivity. Zvýšením teploty paliva způsobuje v důsledku 

Dopplerova efektu snížení reaktivity, které se označuje právě jako výkonový efekt [3]. Ve své 

podstatě se však jedná o teplotní efekt paliva způsobený změnou výkonu. 

Právě možnost uvolnění zásoby reaktivity snížením výkonu reaktoru je pro možnost prodloužení 

kampaně reaktoru VVER klíčová. Přibližná hodnota pro reaktor VVER 440 je      (       

      )          . V rozmezí 0 – 100% výkonu se mění podle Obr. 2.4 [3]. V průběhu 

kampaně se pak absolutní hodnota v důsledku vyhořívání paliva, zastruskování a tvorby plutonia 

zvyšuje [3]. 

 

Obr. 2-4 Závislost výkonového koeficientu reaktivity na výkonu reaktoru [3] 

 

2.3.3 Ostatní koeficienty reaktivity 

Tlakový koeficient reaktivity udává změnu reaktivity při změně tlaku chladiva. Vzhledem k nízké 

stlačitelnosti vody je jeho hodnota velmi malá a nabývá kladných hodnot. Při prudkém nárůstu 

tlaku proto může dojít k velkému uvolnění reaktivity, což je důvodem, proč je omezena rychlost 

nárůstu tlaku v primárním okruhu [3]. Při vyšší koncentraci bóru, např. při spouštění po výměně 

paliva, však může přejít do záporných hodnot [2]. Jeho hodnota je přibližně                 

[3]. 

Bórový koeficient reaktivity udává změnu reaktivity při změně koncentrace kyseliny borité 

v chladivu. Je záporný a v celém rozsahu provozních parametrů se příliš nemění [2]. Obecně však 

lze říci, že se zvyšující se teplotou jeho hodnota klesá v důsledku snížení hustoty. V průběhu 

kampaně pak jeho absolutní hodnota roste. Přibližně dosahuje hodnoty                . 

2.3.4 Změny reaktivity během kampaně 

Přibližné hodnoty koeficientů reaktivity pro různé části kampaně na EDU shrnuje tabulka 2.1. 

Koeficienty pro plný výkon na ETE pak jsou v tabulce 2.2. 
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Tab. 2-1 Koeficienty reaktivity na EDU [2] 

 

 

Tab. 2-2 Koeficienty reaktivity na ETE [2] 

 

2.4 Využití efektů reaktivity 

 

V předchozí kapitole byla zmíněna samoregulační schopnost reaktoru pomocí koeficientů 

reaktivity. Tato vlastnost jde využít i v momentě, kdy se v aktivní zóně dosáhne nulové 

koncentrace kyseliny borité, tj. kdy se vyčerpá jí vázaná zásoba reaktivity. V případě, že by 

se dále žádná další reaktivita nevnášela, bude výkon reaktoru samovolně klesat a úbytek 

reaktivity daný vyhoříváním paliva bude nadále kompenzován reaktivitou navázanou teplotním 

a výkonovým efektem, stejně jako snižováním stacionární otravy xenonem v důsledku poklesu 

výkonu. Ta se však uplatňuje pouze bezvýznamně. Tabulka 2.3 shrnuje teoretické hodnoty 

výkonu vztaženého vůči nominálnímu v průběhu tohoto efektu do přibližně 70% nominálního 

výkonu. Chod na nižší výkon již probíhá za ekonomicky nepřijatelných okolností (klesá účinnost 

přeměny, příliš roste cena za vyrobenou MWh, atd.) [3].   
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Tab. 2-3 Teoretický pokles výkonu při chodu na efektech [3] 

 

 

V zásadě je výsledná míra konečného snížení výkonu reaktoru (a v důsledku toho celého bloku) 

otázkou ekonomické efektivity, dokdy je ještě vhodné blok provozovat. Výhodou tohoto přístupu 

je vyšší využití paliva, určeného pro vyvezení z reaktoru. Rovněž se zvýší koeficient využití 

bloku prodloužením doby mezi odstávkami. Nevýhodou je pak další vyhořívání paliva, které má 

v reaktoru zůstat pro následující kampaň a tedy potřeba výměny většího počtu kazet pro dosažení 

požadované zásoby reaktivity. Rovněž v průběhu chodu na efektech klesá účinnost bloku spolu se 

snižováním výkonu a rostou měrné náklady na vyrobenou MWh [3]. 

Samotná technická realizace začíná po dosažení nulové koncentrace kyseliny borité v primárním 

okruhu vytahováním šesté skupiny kazet HRK, pokud jsou pod horní polohou pracovní oblasti 

(200 cm). Takto se využije při nezměněném výkonu zásoba reaktivity vázaná v těchto kazetách. 

V provozu jsou všechna hlavní cirkulační čerpadla (HCČ) [3]. 

Tlak v hlavním parním kolektoru (HPK) se udržuje konstantní, úbytek produkce páry 

parogenerátoru je plynule vyrovnáván úbytkem elektrického výkonu na turbogenerátoru. 

V případě, že bude tlak v HPK klesat, je třeba výkon TG dále postupně snižovat pro omezení 

velkých tlakových a výkonových skoků [3]. V případě, že dojde k poruše spojené s rychlým 

snížením výkonu, znamená to většinou konec chodu na efektech, jelikož není v zásobě dostatek 

reaktivity pro překonání nestacionární xenonové otravy s poklesem výkonu spojené. 
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3 AKTIVNÍ ZÓNA 
 

Jaderný reaktor VVER je tlakovodní (jako chladivo a moderátor se používá demineralizovaná 

lehká voda, která díky tlaku neprochází varem) a heterogenní, s vertikální tlakovou nádobou 

válcového tvaru. 

Samotná aktivní zóna je v případě reaktoru VVER 440 vysoká 250 cm a má průměr 288 cm. 

Je tvořena 312 palivovými kazetami a 37 regulačními kazetami HRK, které se pohybují 

ve svislém směru. Jednotlivé kazety mají šestihranný průřez s rozměrem pro klíč 14,3 cm. 

Umístěny jsou v uzlech trojúhelníkové reaktorové mříže o kroku 14,7 cm u palivových kazet 

a 44,1 cm u kazet HRK [3]. 

Palivová kazeta má celkovou délku 3217 mm a je tvořena svazkem 126 palivových článků. 

Šestihranné pouzdro kazety je ze zirkoniové slitiny o tloušťce 1,5 mm. Články jsou chyceny 

v patní a hlavicové části kazety, přičemž jsou uspořádány do trojúhelníkové mříže o kroku 

12,2 mm. Dodržení kroku zajišťují distanční mřížky. Aktivní délka palivové kazety je 2420 mm 

zastudena, délkové roztažení paliva v horkém stavu činí asi 50 mm [3]. 

Palivové články mají celkovou délku 2570 mm a jsou sestaveny z peletek o průměru 7,55 mm, 

umístěných do trubky ze zirkoniové slitiny s vnějším průměrem 9,1 mm a tloušťkou stěny 

0,65 mm. Prostor tloušťky 0,125 mm mezi pokrytím a peletkou je vyplněn heliem, mimo jiné pro 

lepší vedení tepla z paliva ven. Peletka je spečena z UO2 s minimální hustotou 10,2 g/cm
3
. 

Peletky ruské výroby mají navíc po celé výšce středový otvor o průměru 1,4 – 1,6 mm (toto již 

pro nejnovější paliva neplatí) [3].  

Kazety HRK jsou složeny ze dvou částí – dolní palivové a horní absorpční. Palivový soubor ve 

spodní části má stejnou konstrukci jako palivové kazety, jeho aktivní délka je ovšem jen 

2320 mm [6]. Horní část je pak tvořena šestihranným pouzdrem z nerezavějící oceli o tloušťce 

2 mm, uvnitř kterého jsou ke stěně připevněny ocelové pásy s 2% boru a aktivní délkou 2244 mm 

[3].  

Úvodní projektová zavážka reaktoru VVER 440 je tvořena 114 palivovými kazetami 

s obohacením 1,6 %, 133 kazetami s obohacením 2,4 % a 102 kazetami s obohacením 3,6% U
235

. 

Průměrné obohacení první zavážky tak činí 2,5 %. 

 

3.1 Stanovení výkonu AZ 

Pokud se v soustavě nachází neutronů, kterým lze přidělit stejnou střední rychlost v, pak součin 

těchto veličin udává součet všech drah, kterými neutrony projdou v jednotce objemu za jednotku 

času. Označuje se jako hustota neutronového toku [1]. 

                 (3.01) 

Ta dosahuje u energetických reaktorů hodnoty asi 10
-27

 – 10
-28

 m
-2

s
-1

. Je největší v geometrickém 

středu tělesa a snižuje se směrem k okrajům vlivem úniku neutronů do okolí. Nejvýhodnějším 

tvarem AZ je proto kvůli omezení tohoto úniku tvar koule[1]. Ten je pro heterogenní reaktory 

však nevhodný a proto se používá pro aktivní zónu tvar válce, který je po kouli nejvýhodnější. 

Při rovnoměrném rozložení technologií v AZ lze pro heterogenní reaktor vyjádřit rozložení 

hustoty neutronového toku: 
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                    (3.02) 

kde    je maximální hodnota neutronového toku, odpovídající hodnotě v geometrickém středu, 

     (
      

 
)           (3.03) 

je hodnota úměrná hustotě toku tepelných neutronů po poloměru reaktoru a 

      
  

 
            (3.04) 

je úměrná hustotě tepelných neutronů po výšce reaktoru. 

Tepelný výkon reaktoru lze teoreticky stanovit na základě střední hustoty toku neutronů v AZ. 

K tomu je zapotřebí znát střední hodnoty        . Ty lze bez uvažování vlivu reflektoru 

vypočítat: 

  
    

∫        
 
 

   
 

∫   (
      

 
)     

 
 

   
             (3.05) 

  
    

 

 
∫     
    

    
 

 

 
∫    

  

 
  

    

    
 

 

 
            (3.06) 

 Reálné hodnoty součinitelů jsou větší, což je dáno odrazem neutronů od vrstev moderátoru mezi 

krajními kanály a stěnami reaktorové nádoby a na stěnách nádoby. Hodnoty pak bývají v rozmezí 

  
    = 0,46 – 0,5 a   

    = 0,65 – 0,67. Střední hodnota neutronového toku se pak vypočte: 

       
     

                         (3.07) 

Tento součin lze shrnout jako tzv. součinitel vyrovnání hustoty neutronového toku v reaktoru k
stř

. 

Nyní lze tepelný výkon reaktoru stanovit ze vzorce: 

                        (3.08) 

kde    je makroskopický účinný průřez pro štěpení použitého štěpného materiálu,    jeho objem 

a     energický zisk z jedné štěpné reakce. 

 

3.2 Změny výkonu AZ 

 

Pokud se neuvažuje vliv zpožděných neutronů (vzniklé radioaktivní přeměnou produktů štěpení), 

které mají hlavní vliv na dynamiku reaktoru, lze časovou změnu hustoty počtu neutronů n 

vyjádřit diferenciální rovnicí [1]: 

  ( )

  
 

    ( )  

 
 ( )           (3.09) 

kde l je střední doba života neutronů. Jelikož je n(t) úměrné uvolňovanému výkonu P(t), lze 

zapsat: 
  ( )

  
 

    ( )  

 
 ( )           (3.10) 

Výraz se integruje za předpokladu, že P0 je výkon na začátku děje. 

 ( )       (
 

 
∫ [    ( )   ]  
 

 
)        (3.11) 
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Změní-li se v čase t = 0 hodnota multiplikačního koeficientu na konstantní hodnotu různou od 

jedné, udává časový průběh vzorec: 

 ( )       (
      

 
 )          (3.12) 

Doba T, za kterou se výkon reaktoru změní e-krát, se označuje jako perioda reaktoru. Při 

exponenciální změně výkonu je její hodnota konstantní, jde o ustálenou periodu reaktoru Te[1]. 

 

  
      (

      

 
 )          (3.13) 

Perioda je tak dána vztahem 

   
 

      
            (3.14) 

Jde o důležitou provozní veličinu, která charakterizuje dynamiku reaktoru. Pro bezpečný provoz 

by její hodnota nikdy neměla klesat pod desítky sekund[1]. Je proto jedním z parametrů 

sledovaných automatickým systémem, jejichž pokles pod danou mez znamená odstavení 

reaktoru. 

Střední doba okamžitých neutronů je řádově 10-4 s. Pokud by reaktor fungoval pouze na 

okamžitých neutronech, tak by změna      z 1 na 1,001, tj. o jednu desetinu procenta znamenala 

periodu reaktoru 0,1 s. Výkon reaktoru by se tedy každých 0,1s změnil e-krát [1]. Takový provoz 

by očividně nebyl možný. Průběh procesu je však zásadně ovlivněn zpožděnými neutrony. 

Ačkoliv je jejich zastoupení v AZ nízké, velmi prodlužují střední dobu života neutronů. 

 ̅   (   )  ∑                (3.15) 

kde   je celkový podíl zpožděných neutronů,    je podíl konkrétní skupiny zpožděných neutronů 

a    je střední doba života příslušné skupiny. Suma je přibližně rovna 0,1 s a prodlužuje tak 

celkovou střední dobu života o tři řády. Perioda reaktoru z příkladu se tak zvětší z 0,1 s na 100 s, 

což je už pro provoz přijatelná hodnota. 

S uvažováním zpožděných neutronů lze výše uvedený vztah pro časovou změnu počtu neutronů 

zapsat: 

  

  
 

    (   )  

 
  ∑     

   
            (3.16) 

kde    je přeměnová konstanta i-té ze šesti skupin produktů štěpení emitujících zpožděné 

neutrony a    je koncentrace příslušné skupiny v jednotce objemu. Tento vztah je však potřeba 

doplnit o časovou změnu koncentrace mateřských jader: 

   

  
 

       

 
                (3.17) 

Tato rovnice se formuluje pro každou ze šesti skupin. Počáteční podmínky udávají hustotu 

neutronů a koncentrace mateřských jader v čase t = 0. Za předpokladu, že v čase t = 0 je ustálený 

stav, lze dosadit do předchozího výrazu: 

  

  
 

    (   )  

 
  

        

 
         (3.18) 

což lze vyřešit na 

 

  
 

      

    (   )  
 

      

    (   )  
   (

    (   )  

 
 )       (3.19) 
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Z dosazení n = n0 dostaneme, že počáteční rychlost nárůstu výkonu je stejná, jako by všechny 

neutrony byly okamžité. Pokud je     (   )   , rovnice se blíží k hodnotě 
      

      (   )
, 

v případě že platí     (   )   , pak rovnice roste bez omezení. Je – li výraz roven jedné, pak 

dostaneme      
 

   
. Tímto je stanovena podmínka kritičnosti při chodu s okamžitými 

neutrony. Pro výraz větší jedné lze zpožděné neutrony zanedbat [1]. 

 

3.2.1 Závislost parametrů primárního a sekundárního okruhu na výkonu 

reaktoru 

 

U tlakovodních bloků je zpravidla během kampaně udržován konstantní tlak v HPK. Jelikož při 

zvyšování výkonu reaktoru se mění množství páry produkované PG a proudící dál přes HPK 

do TG, narůstá tlaková ztráta mezi PG a HPK a mezi HPK a regulačními ventily u TG. Tlak před 

TG je zpravidla pro nominální režim zadán výrobcem (pro turbínu Škoda pro VVER 440 jde 

o 4,3 MPa, tj. asi 44 ata). Proto udržování konstantního tlaku v HPK způsobí, že při nižším než 

nominálním parním výkonu bude tlak před TG narůstat a v PG naopak klesat. Ačkoliv nejde 

o příliš velké změny, je nutné je brát v potaz [3]. Tu to skutečnost znázorňuje Obr. 3.1. 

 

 

Obr. 3-1 Závislost parametrů primárního a sekundárního okruhu na výkonu reaktoru [2] 
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Výkon v PG, respektive množství odevzdávaného tepla, je úměrný střednímu teplotnímu spádu 

mezi vodou primárního okruhu a vodou sekundárního okruhu. Při relativně stálé teplotě vody 

sekundárního okruhu v PG to znamená, že pro možnost odevzdání většího množství tepla přes 

PG do sekundárního okruhu je nutné zvýšení střední teploty primárního okruhu. To vede 

k rozpínání vody v primárním okruhu, nárůstu hladiny v kompenzátoru objemu (KO) a tak 

i zvyšování tlaku primárního okruhu, pokud nezapůsobí korekce tlaku regulátory [2]. 

Naopak při snižování výkonu dojde ke snížení teploty v primárním okruhu, které povede ke 

zmenšení objemu vody v primárním okruhu, poklesu hladiny v kompenzátoru a tím i pokles tlaku 

v primárním okruhu. Regulace na konstantní tlak v HPK tedy vede na velkou kompenzaci 

objemu chladiva v primárním okruhu [2]. Změna tlaku v primárním kruhu bude tím menší, čím 

větší bude k dispozici objem KO. Ten se dimenzuje na rychlé snížení výkonu z nominální 

hodnoty až na 50%. Při větších výkonových změnách, jako například sjetí na vlastní spotřebu, je 

nutno pomalejší snižování výkonu za cenu přepouštění části páry [3]. 

 

 

Obr. 3-2 Závislost elektrického výkonu TG na množství admisní páry[3] 

 

Závislost elektrického výkonu TG na výkonu reaktoru, respektive na množství páry do turbíny je 

na Obr. 3.2. Pro volnoběh jednoho TG je pak potřeba základní množství páry zhruba 170 t/h [3]. 

Mírná konkávnost křivky je dána postupným uplatňováním regenerace a tak zvyšováním 

účinnosti cyklu. Hodnoty parametrů primárního a sekundárního okruhu pro různé výkony 

reaktoru shrnuje tab. 3.1. Zde je vidět především pokles brutto (ηE) a netto (ηe) účinnosti bloku 

s padajícím výkonem. 
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Tab. 3-1 Parametry primárního a sekundárního okruhu [3] 
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4 PARNÍ GENERÁTOR 
 

Parním generátorem se v jaderné elektrárně rozumí tepelný výměník sloužící k výrobě páry 

pomocí tepla předávaného vodě chladivem reaktoru. Jde o jednu z klíčových komponent dvou 

a tří okruhových elektráren. Rozlišit je lze podle teplonosné látky (chladiva primárního okruhu) 

na vytápěné plynem, tlakovou horkou vodou, organickou látkou a tekutým kovem. Vzhledem 

k zaměření práce na tlakovodní jaderné reaktory bude největší pozornost věnována 

parogenerátorům na tlakovou horkou vodu. 

Hlavními parametry parogenerátoru jsou množství vyráběné páry    (    
  ), tlak páry 

  (   ), teplota páry   (  ), vlhkost páry (popř. poměrná suchost x), čistota páry, teplota 

napájecí vody   (  ) a účinnost parního generátoru    (                               ) [4]. 

Parogenerátor lze obdobně jako kotle rozdělit na tři části – ohřívák (=ekonomizér, úsek kde se 

napájecí voda dohřívá teoreticky až na teplotu varu), výparník), kde dochází k přeměně vroucí 

vody na sytou páru), odlučovák páry a případně přehřívák. Jednotlivé části mohou být zvlášť, 

zpravidla se však nacházejí v jednom tělese. 

Jedním z podstatných kritérií při klasifikaci parogenerátorů a určení jejich parametrů je orientace 

osy vzhledem k podlaze kobky. Zatímco reaktory VVER používají parogenerátory s horizontální 

osou, reaktory západních typů využívají parogenerátory s vertikální osou. Dalšími kritérii pak 

jsou způsob omývání teplosměnné plochy (teplonosná látka v trubkách a pracovní látka kolem 

nich či naopak), způsob a směr průtoku látek parogenerátorem, způsob provedení teplosměnné 

plochy (hladké či žebrované trubky, šrouboví či spiráloví hadi,…), způsob provedení tělesa, 

členění teplonosné plochy, průtok pracovní látky výparníkem, atd. Rozhodující vliv 

na parametry, koncepci a konstrukci má zvolený typ reaktoru a jeho chlazení.  

Obecně se doporučuje látku o vyšším tlaku nechat proudit uvnitř trubek a použít protiproudé 

uspořádání generátoru. Nejvhodnější tvar teplosměnné plochy se pak dosahuje maximální 

kompaktností a opatřeními na odstranění teplotního pnutí a namáhání [4]. 

4.1 Parní generátory vytápěné tlakovou vodou 

Parní generátory u reaktorů chlazených tlakovou vodou se konstrukčně značně liší od plynem 

chlazených, což je důsledkem jiných vlastností média. Provedení je velmi odlišné i od parních 

generátorů klasických zařízení. Nejvíce se jim blíží ohříváky napájecí vody nebo výměníky tepla 

pro regulaci přehřáté páry [4]. 

Nositelem je voda o poměrně vysokém tlaku – až 16 MPa. Z tohoto důvodu je teplosměnná 

plocha tvořena vysokým počtem trubek o průměru 11 – 21 mm s tloušťkou stěny 1,0 – 1,5 mm 

[4]. To je výhodné z hlediska odporu tepla při vedení stěnou trubky, stejně jako pro nízkou 

spotřebu materiálu, kterým je austenitická ocel. Z té musí být všechny části parogenerátoru 

pro vyloučení rizika koroze.  

Ve většině případů u tlakovodních reaktorů proudí ohřátá voda primárního okruhu uvnitř trubek, 

vně pak je voda, respektive pára sekundárního okruhu. Jelikož je v primárním okruhu vyšší tlak 

než v sekundárním, tak se tímto uspořádáním dosahuje nižšího namáhání tělesa. Větší prostor vně 

trubky je navíc výhodnější z hlediska separace vody ze syté páry. 
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Přehřívák páry obsahují parogenerátory tlakovodních reaktorů pouze zřídka [4]. Vyrábějí tedy 

většinou páru sytou. O to větší význam má pak účinnost odlučováků a sušičů páry, které jsou 

součástí.  

Jak již bylo řečeno, v zemích s americkou koncepcí tlakovodních reaktorů se projektují vertikální 

jednotělesové parní generátory s odlučovacím ústrojím v horní části tělesa (viz Obr. 4-1). Výroba 

probíhá ve dvou dílech, kdy ve spodním dílu je vložena teplosměnná plocha z hustého svazku 

trubek tvaru U (průměr např. 20 mm), z nerezavějící oceli legované niklem. V horní části pak 

jsou odlučováky vlhkosti, první stupeň tvoří odstředivé, druhý pak žaluziové. Cirkulace pracovní 

látky je přirozená. Množství páry se pohybuje 500 - 2500       o tlaku 5 MPa. Tlak vody 

v primárním okruhu je 14,5 – 15,5 MPa. Teplota na vstupu do parogenerátoru se pohybuje 

v rozsahu 308 – 315 °C, na výstupu pak 285 – 288 °C. Teplosměnná plocha činí 2500 – 3000 m
2
, 

rozměry bývají 20 m na výšku a 5 m v průměru [4]. 

 

Obr. 4-1 Vertikální parní generátor [4] 

Reaktory VVER šly oproti tomu cestou horizontálních tělesových parních generátorů se 

zaplavenou teplosměnnou plochou a odlučováky vlhkosti v tělese. Jde o koncepci spolehlivou a 

obslužně nenáročnou, která je co do spolehlivosti rovnocenná svislému uspořádání. Výhodou 

vodorovného uspořádání je možnost použít ocelových trubek místo niklových slitin, které byly 

kvůli hrozbě koroze trubek nad vodorovnou svorkovnicí u svislých parogenerátorů nezbytné [4]. 

Vzhledem k větší ploše hladiny je menší její parní zatížení, což usnadňuje následné odlučování 

vlhkosti. Tyto výhody jsou pak vykoupeny větší zabranou půdorysnou plochou, která 

znesnadňuje natěsnání do kontejnmentu. Proto se dá říci, že zhruba od 250 MWe na jeden 

parogenerátor je výhodnější využití svislé konstrukce.  
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V případě reaktorů VVER 440 má parogenerátor 11,8 m na délku a průměr 3,21 m (viz Obr. 4-2). 

Reaktor je koncipován jako šestismyčkový, kdy na každou smyčku připadá jeden parogenerátor. 

Teplosměnnou plochu tvoří vodorovné svazky trubek tvaru U o průměru 16 mm, které jsou 

na jednom konci zakončené svislým vstupním kolektorem primární vody a na druhém konci 

svislým výstupním kolektorem. Cirkulace sekundární vody mezi trubkami probíhá přirozeně, 

pracovní objem činí 48,4 m
3
. Primární voda je pak trubkami hnána pomocí hlavního cirkulačního 

čerpadla. Jelikož se uvnitř parogenerátoru voda primárního okruhu ochlazuje pouze o 30°C, 

je nutné, aby byl její průtok podstatně vyšší, než je množství vyráběné páry v sekundárním 

okruhu. Pára vzniklá v sekundárním okruhu prochází přes žaluziové odlučováky vlhkosti 

a vstupuje pěti nátrubky do výstupního kolektoru syté páry. Hodnota vlhkosti nesmí překročit 

0,25 % [4]. 

 

Obr. 4-2 Parogenerátor pro VVER 440 [4] 

Parogenerátory pro reaktory VVER 1000 (viz Obr. 4-3) dosahují podstatně vyšších jednotkových 

výkonů, díky čemuž jsou zapotřebí pouze čtyři na reaktor, což i odpovídá celosvětovému trendu 

snižování počtu smyček na reaktor. Došlo k navýšení rozměrů parogenerátoru na 14,53 m délky 

a průměr 4 metry. Vnější průměr trubek zůstal 16 mm, ale jejich tloušťka se zvýšila z 1,4 mm 

na 1,5 mm a počet vzrostl z 5536 na 11000. Ve svazku trubek jsou navíc svislé mezery, 

usnadňující přirozenou cirkulaci na sekundární straně. Rovnoměrnému rozložení parovodní směsi 

napomáhá i děrovaný štít, umístěný vodorovně 260 mm nad svazkem trubek. Oproti 

parogenerátoru pro VVER 440 prochází pára napřed gravitačním odlučovákem vlhkosti, následně 

teprve žaluziovým. Pára na výstupu z parogenerátoru má tak vlhkost do 0,20 % [4]. Parametry 

obou typů parogenerátorů jsou srovnány v tabulce 4-1.  
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Obr. 4-3 Parogenerátor pro VVER 1000 [4] 

 

Tab. 4-1 Srovnání vybraných parametrů parogenerátorů u VVER 440 a VVER 1000 [4] 

Parametry Jednotky VVER 440 VVER 1000 

Tepelný výkon MW 229 750 

Produkce páry t/h 452 1 470 

Tlak páry MPa 4,71 6,3 

Teplota páry °C 260 278,5 

Teplota napájecí vody °C 223 220 

Průtok primární vody t/h 4 842 14 800 

Tlak primární vody MPa 12,25 15,7 

Teplota primární vody na vstupu °C 297 320 

Teplota primární vody na výstupu °C 267 289 

Teplosměnná plocha m
2
 2510 6115 

Součinitel průchodu tepla ploch W/m
2
K 4850 6020 

Rychlost primární vody m/s 2,37 2,6 
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5 TURBÍNA 
 

Parní turbína je nezbytnou součástí většiny jaderných elektráren. Je zařazena převážně 

v sekundárním okruhu (tlakovodní reaktory, plynem chlazené reaktory), popřípadě primárním 

(varné reaktory) či terciálním (reaktory chlazené sodíkem). Důležitým parametrem turbíny jsou 

její otáčky, které mají vliv na celkovou konstrukci. Zde dochází k zásadnímu dělení na turbíny 

s otáčkami 3000min
-1

, běžné u našich jaderných elektráren a turbíny s otáčkami 1500 min
-1

, 

běžné zejména v západním světě. 

V případě otáček 3000 min-1 vznikají větší odstředivé síly, působící na lopatky oběžných kol, 

což se projevuje zejména na lopatkách oběžného kola posledního stupně. S rostoucím výkonem 

turbín však délka zejména těchto lopatek narůstá. Například u turbín Škoda 1000 MW na sytou 

páru činí délka lopatek posledního stupně 1085 mm. Vzhledem k omezené délce lopatek je proto 

nutné konstruovat více paralelně řazených nízkotlakých částí turbíny s větším množstvím 

paralelních výstupů do kondenzátorů (viz Obr. 5-1) [4]. 

 

Obr. 5-1 Turbína Škoda K 220-44, pracující při otáčkách 3000 min
-1

 [4] 

 

Oproti tomu při otáčkách 1500 min
-1

 lze použít podstatně delších lopatek (např. až 1584 mm) [4] 

a turbíny tak mohou mít při stejném výkonu menší počet výstupů na kondenzátor, tedy i menší 

počet nízkotlakých těles a jsou tak celkově kratší, byť robustnější. 

Velký vliv na velikost lopatek posledního oběžného stupně má zejména tlak v kondenzátoru, 

závislý na teplotě chladící vody. Nízký tlak v kondenzátoru vede k většímu měrnému objemu 

páry a tedy i většímu počtu výstupů do kondenzátoru, což se projeví zejména u turbín s otáčkami 

3000 min-1. Proto je ve světě obvyklé používat pro výkony nad 600 MW pouze otáčky 1500 

min-1. Zejména při tendenci mít z úsporných důvodů pouze jedno turbosoustrojí na blok. Proti 

této filosofii šlo turbosoustrojí použité v ETE s otáčkami 3000 min
-1

, kde se díky technickým 

zkušenostem a využití páry ke kombinované výrobě [4] podařilo dosáhnout pouze šesti výstupů 

na kondenzátor a tedy tří nízkotlakých stupňů. 

Dalším důležitým aspektem parních turbín jsou parametry admisní (vstupní) páry, kde jsou 

nejvýhodnější co co nejvyšší tlak a teplota. To navádí k použití turbín na přehřátou páru, které 

mají větší termodynamickou účinnost a tepelný spád a tedy při stejném výkonu menší spotřebu 

páry. Pro použití u tlakovodních a varných reaktorů však nejsou vhodné, proto se u nich používají 
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turbíny na sytou páru. Výjimkou je několik tlakovodních reaktorů s parogenerátory 

produkujícími mírně přehřátou páru (pouze 20 – 30°C nad mezí sytosti), např. Three Mile Island 

[4]. 

5.1 Parní turbíny na sytou páru 

 

Oproti turbínám na přehřátou páru je zde několik konstrukčních odlišností. To je dané tím, že 

využívaný tepelný spád je zde malý. V důsledku proto turbíny na sytou páru nevyužívají 

středotlakou část, pouze jednu vysokotlakou a několik nízkotlakých, zapojených paralelně. Jejich 

vliv je významný, připadá na ně zhruba 50 – 60 % výkonu soustrojí [4]. 

Jelikož jsou vstupní parametry páry, spád a účinnost nižší, má turbína na sytou páru větší 

objemový průtok páry a to čtyřikrát až šestkrát na vstupu a dvakrát na výstupu oproti turbíně na 

přehřátou páru [4]. To vede na nutnost větších rozměrů a pára se už na počátku soustrojí dělí na 

dva proudy, všechna tělesa soustrojí jsou proto dvouproudová. Osová délka soustrojí je proto 

větší. Ke zvětšení účinnosti soustrojí je zapotřebí přihřívání páry a odlučování vlhkosti. 

Dalšími požadavky jsou zvýšené nároky na spolehlivost turbosoustrojí (zejména při použití 

jednoho turbosoustrojí na blok, kdy závada na turbosoustrojí má výrazné ekonomické následky) 

a v případě varných reaktorů s jedním okruhem i zvýšené nároky na odolnost materiálů a těsnost 

systému. 

 

5.2 Regulace parních turbín na sytou páru 

 

Jaderné elektrárny zpravidla dodávají elektřinu v rámci základního pásma diagramu zatížení, a 

proto jsou jejich turbíny koncipovány se škrtící regulací (RAČEK STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ?). Jako 

příklad lze uvést regulaci turbíny na sytou páru Škoda K 220-44, osazenou na EDU. Její provoz 

je regulován dvěma systémy, hydraulickým a elektronickým. 

Hydraulická regulace vychází z konvenční turbíny. Rychlostní regulátor je regulátor otáček 

(impeler) umístěný na konci rotoru vysokotlakého dílu. Impulsy jím vydávané pomocí tlakového 

oleje jsou zesíleny v transformátoru a rozvedeny k servomotorům, jejichž přestavování je pomocí 

vysokotlakého pracovního oleje. V systému je ještě elektrohydraulický převodník pro vnesení 

impulsů od regulace reaktoru [4]. 

Elektronická regulace sestává ze základní regulace turbíny (regulace výkonu) s proporciálně-

integrálním charakterem, chráněné proti nadměrnému poklesu nebo nárůstu tlaku páry před 

turbínou (korektor tlaku). A regulace tlaku před turbínou pomocí regulačních ventilů turbíny 

(opět proporc.-integrální charakter) [4]. 

Oba systémy se navzájem funkcí vylučují, navzájem jsou spojeny polohovým servomechanickým 

zařízením. Regulační ventily jsou rozměrné a působí na ně velké statické a dynamické síly. 

Pojistné ventily proti překročení otáček jsou dva, každý působí na jeden rychlozávěrný ventil na 

vstupu páry do vysokotlakého dílu a na rychlozávěrné klapky ve větvích přívodu páry 

do nízkotlaké části [4]. 
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Pojistné regulátory rychle zavírají rychlozávěrné ventily v případě, že stoupnou otáčky turbíny o 

9-11% nad nominální hodnotu. Rovněž se zavírají při ztrátě tlaku pracovního nebo mazacího 

oleje, při stoupnutí tlaku páry na výstupu z turbíny nad danou mez nebo při přílišném posuvu 

rotoru v axiálním směru [4]. 

V případě náhlého odpojení generátoru od sítě dojde k prudkému odlehčení turbíny, které stihne 

zvýšit otáčky o 4-6%, než rychlozávěrné ventily odříznou přívod páry. Další zvýšení otáček může 

způsobit pára v převaděcím potrubí, odlučováku a přihříváku v momentě, kdy dojde do 

nízkotlaké části.  Z těchto důvodů se turbína dimenzuje na 1,24 – 1,3 násobek jmenovitých 

otáček, ačkoliv pojistný regulátor reaguje podstatně dříve [4]. 

Turbína s otáčkami 3000 min-1 vyžaduje na vstupu páry do nízkotlaké části turbíny navíc 

záchytné klapky. Ty přivírají průtok páry při náhlém odlehčení turbíny, aby pára zbývající ve 

vysokotlaké části soustrojí a přihříváku/odlučováku neexpandovala příliš rychle v nízkotlaké 

části. Zavírá se při zásahu pojistných regulátorů a ochran turbíny společně s rychlozávěrnými 

ventily před vysokotlakým dílcem [4]. Turbíny s otáčkami 1500 min-1 nejsou tolik choulostivé 

na tento problém a proto klapky nevyžadují. 

 

6 GENERÁTOR 
 

Generátor je točivý stroj, umožňující přeměnu mechanické energie turbíny na elektrickou energii. 

Nachází se na společné hřídeli s tělesy turbíny, propojené přes pevnou spojku. Hřídel otáčí 

rotorem generátoru, na kterém je dvoupólový elektromagnet tvořený vinutím, kterými prochází 

budící proud. Jeho otáčením se pak ve vinutí cívek statoru indukuje vlivem elektromagnetické 

indukce elektrické napětí. Vyrobená elektrická energie se dále odvádí přes svorky generátoru 

zapouzdřenými vodiči ke generátorovému vypínači. 

Bloky VVER 440 mají turboalternátory o výkonu 220 MW (259 MVA), Pracovní napětí je 15, 75 

kV. Na každé turbosoustrojí připadá jeden, tj. dva na blok. Jde o střídavé synchronní stroje 

s kombinovaným chlazením vodík – voda. Statorové vinutí je chlazeno vodou, rotorové vinutí a 

železo statoru a rotoru pak vodíkem. Elektrický výkon je z alternátoru vyveden zapouzdřenými 

vodiči, s odbočkou k transformátoru vlastní spotřeby, k blokovému transformátoru 250 MVA 

(15,75/400 kV) a dále do přenosové soustavy. 

Jaderná elektrárna Temelín (VVER 1000) má vzhledem k jedné turbíně na blok turboalternátory 

o výkonu na svorkách 981 MW (1111 MVA). Dodávaný výkon do sítě pak činí 912 MW, 

zbylých 69 MW je vlastní spotřeba bloku. Turboalternátor pracuje na napětí 24 kV a účiníku 0,9. 

Chlazení je opět v provedení vodík-voda [5]. 
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7 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JE DUKOVANY 
 

Jaderná elektrárna Dukovany sestává ze čtyř bloků s reaktory VVER 440 V-213, koncipovaných 

jako dva dvojbloky. To znamená, že dva bloky vždy mají společný reaktorový sál a společnou 

strojovnu. Projektovaný elektrický výkon jednoho bloku je 440 MWe, čemuž odpovídá tepelný 

výkon 1375 MWt. Po modernizaci, proběhlé v letech 2009-2012, je výkon bloku přibližně 

510 MWe, 1444 MWt.  

Reaktor VVER 440 má šest nezávislých potrubních smyček (viz Obr. 7-1), sestávajících 

z parogenerátoru s horizontální osou, hlavního cirkulačního čerpadla a hlavní uzavírací armatury. 

Na jedné smyčce je navíc kompenzátor objemu. Teplota vody na vstupu do reaktoru je 267 °C, 

na výstupu pak 298 °C (před rekonstrukcí 297 °C).  

 

Obr. 7-1 Schéma primárního okruhu JE Dukovany [6] 

 

7.1 Aktivní zóna, jaderné palivo 

 

Aktivní zóna reaktoru VVER 440 sestává z 312 palivových a 37 regulačních kazet. Palivová 

kazeta je pak tvořena 126 palivovými články, distančními mřížkami a šestihrannou obálkou 

napojenou na válcové koncové části. Rozteč trojúhelníkové geometrie uspořádání článků je 12,2 

mm. Distanční mřížky jsou voštinového typu, je jich deset a jsou uprostřed spojeny centrální 

zirkoniovou trubkou. Obálka je ze slitiny Zr 2,5 Nb tloušťky 1,5 mm, rozměr klíče je 144 mm. 
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Článek je tvořen souborem keramických tablet oxidu uraničitého, které jsou umístěny do trubky 

ze Zr 1 Nb s vnějším průměrem 9,1 mm a tloušťkou stěny 0,65 mm. Ta je na obou koncích 

opatřena přivařenými koncovkami. Horní část palivového proutku obsahuje volný prostor pro 

plynné produkty štěpení. Tablety mají středový otvor o průměru 1,4 – 1,6 mm. Osové upevnění 

zajišťuje pružné pouzdro z nerezavějící oceli. Palivové proutky jsou uložené dolními koncovkami 

ve spodní nosné mřížce souboru, horní mřížka je pouze vedoucí, kvůli axiální dilataci elementů. 

Od roku 2009, kdy se zavezlo na třetí blok, se používá palivo označované Gd-2M (viz Obr. 7-2) 

se středním obohacením 4,38 % a šest články obsahujícími vyhořívající absorbátory s Gd2O3. 

Palivo je provozováno v pětiletém cyklu (projektovaná kampaň elektrárny byla původně tříletá, 

postupně se přešlo až na pětiletý cyklus) [7].  

 

Obr. 7-2 Soubor Gd-2M 

 

V září roku 2014 se pak začalo zavážet nové palivo Gd-2M+ (viz Obr. 7-3) na prvním bloku. Jde 

rovněž o palivo se středním obohacením 4,38 %, ale tabletky již nemají centrální otvor 

(s výjimkou peletek s gadoliniovým vyhořívajícím absorbátorem). Průměr tabletky je o 0,2 mm 

větší [3]. 

 

Obr. 7-3 Soubor Gd-2M+ 
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Obě paliva jsou přehledně shrnuta v tabulce 7-1. Čísla před lomítkem u paliva Gd-2M+ jsou 

pro tvel proutky (bez vyhořívajících absorbátorů), čísla za lomítkem pak pro tveg proutky 

(s vyhořívajícím absorbátorem ve formě Gd2O3). 

 

 

Tab. 7-1Porovnání vybraných parametrů používaných paliv na EDU [7] 

  

Typ palivového souboru 

Gd-2M           4,38% 235U Gd-2M+            
4,38% 235U 

Vnější průměr tablety [mm] 7,57 - 7,60 7,80 
-0,3

 / 7,60 
-0,3

 

Průměr centrálního otvoru [mm] 1,2 
+0,3

 0 / 1,2 
+0,3

 

Výška tablety [mm] 10 - 12 9 - 12 / 10 - 12 

Vnější průměr pokrytí proutku [mm] 9,10 ± 0,05 9,10 ± 0,04 

Vnitřní průměr pokrytí proutku [mm] 7,68 
+0,06

 7,92 
+0,06

 / 7,69 
+0,06

 

Tloušťka pokrytí (minimální) [mm] 0,63 0,54 / 0,63 

Materiál pokrytí Zr 1-Nb Zr 1-Nb 

Výška sloupce paliva [mm] 2480 ± 10 2480 ± 10 

Krok mříže proutků [mm] 12,3 ± 0,12 12,3 ± 0,12 

Tloušťka obálky paliv. souboru [mm] 1,5 
+0,15

 1,5 
+0,15

 

Materiál obálky palivového souboru Zr 2,5-Nb Zr 2,5-Nb 

 

 

 

7.2 Primární okruh 

 

7.2.1 Parogenerátor 

 

Parogenerátor pro VVER 440 typu PGV-213 je horizontální tepelný výměník s válcovým 

pláštěm, který má 11,8 m na délku a průměr 3,21 m. Teplosměnnou plochu tvoří vodorovné 

svazky trubek tvaru U o průměru 16 mm, které jsou na jednom konci zakončené svislým 

vstupním kolektorem primární vody a na druhém konci svislým výstupním kolektorem. Cirkulace 

sekundární vody mezi trubkami probíhá přirozeně, pracovní objem činí 48,4 m
3
. Primární voda je 

pak trubkami hnána pomocí hlavního cirkulačního čerpadla. Jelikož se uvnitř parogenerátoru 

voda primárního okruhu ochlazuje pouze o 30°C, je nutné, aby byl její průtok podstatně vyšší, 

než je množství vyráběné páry v sekundárním okruhu. Pára vzniklá v sekundárním okruhu 

prochází přes žaluziové odlučováky vlhkosti a vstupuje pěti nátrubky do výstupního kolektoru 

syté páry. Hodnota vlhkosti nesmí překročit 0,25 % [4,6]. Parametry shrnuje tabulka 7-2. 
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Tab. 7-2 Souhrn vybraných parametrů parogenerátorů na EDU [4,6] 

Parametry Jednotky VVER 440 

Tepelný výkon MW 229,3 

Produkce páry t/h 477 

Tlak páry MPa 4,71 

Teplota páry °C 260 

Teplota napájecí vody °C 223 

Průtok primární vody t/h 4 842 

Tlak primární vody MPa 12,25 

Teplota primární vody na vstupu °C 297 

Teplota primární vody na výstupu °C 267 

Teplosměnná plocha m
2
 2510 

Součinitel průchodu tepla ploch W/m
2
K 4850 

Rychlost primární vody m/s 2,37 

 

7.3 Turbosoustrojí 

 

EDU obsahuje osm turbosoustrojí o jednotkovém výkonu 220 MWe, na jeden reaktor tedy 

připadají dvě. Použita je turbína Škoda K 220-44 (viz Obr. 7-4), pracující se sytou párou 

a otáčkami 3000 min
-1

. Je kondenzační, třítělesová - jeden dvouproudý vysokotlaký a dva 

dvouproudé nízkotlaké dílce na společné hřídeli. Každý proud VT dílu má šest pracovních 

stupňů, proud NT dílu má pak pět stupňů [4,6] Základní technické parametry shrnuje následující 

tabulka 7-3. 

 

Tab. 7-3 Souhrn vybraných parametrů turbosoustrojí na EDU [4,6] 

Parametr Jednotka Velikost 

Jmenovitý výkon MW 255 

Tlak vstupní páry MPa 4,32 

Teplota vstupní páry °C 255 

Vlhkost vstupní páry % 0,5 

Hmotnostní průtok do VT dílu t/h 1 432 

Teplota na vstupu NT dílu °C 220,8 

Tlak na vstupu NT dílu MPa 0,481 

 



  7 Dispoziční řešení JE Dukovany 

 

41 

 

Obr. 7-4 Schéma sekundárního okruhu EDU [6] 
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7.4 Generátor 

 

Každé turbosoustrojí má na společné ose synchronní dvoupólový generátor. Původní instalovaný 

výkon generátoru byl 220 MW (259 MVA), po modernizace činí 255 MW (300 MVA). 

Jmenovitý proud je 11 kA. Generátor pracuje s účiníkem 0,85. Vyrobená elektrická energie je 

odváděna zapouzdřenými vodiči při napětí 15,75 kV ke generátorovému vypínači. Při 

nominálním provozu dosahuje generátor účinnosti 99,72 % [6]. 

Stator generátoru je rozdělen na vnější a vnitřní kostru, což usnadňuje montáž a dopravu. Vnější 

část je kvůli dopravě rozdělena na čtyři části, střední část pak tvoří statorovou kostru a je ze dvou 

prstenců. Aktivní železo statoru je uchycené mezi dvěma nemagnetickými deskami. Svařovaná 

konstrukce vnitřní kostry tvoří montážní a dopravní celek spolu s paketem plechů a statorovým 

vinutím. 

Rotor generátoru je z jednodílného výkovku z chrom-nikl-molybden-vanadiové oceli. Cívky 

vinutí jsou upevněné na obruče z nemagnetické austenitické oceli, která má zvýšenou odolnost 

proti korozi pod mechanickým napětím. Vinutí je z dutých vodičů z elektrolytické mědi legované 

stříbrem, průřez vodiče je obdélníkový s dutinou ve tvaru elipsy.  
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8 PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI NA EDU 
 

Fyzikální podstata možnosti využití reaktivity navázané ve výkonovém efektu na palivu, 

teplotním efektu moderátoru a stacionární otravě xenonem, byla vysvětlena v dřívější kapitole. 

V momentě dosažení koncentrace kyseliny borité, která se blíží nule, na konci kampaně, je 

možno pokračovat v provozu reaktoru při jeho snižujícím se výkonu. Pak je otázkou především 

ekonomické efektivnosti, na jak velký výkon, respektive po jak dlouhou dobu se bude blok 

provozovat.  

Nejjednodušším režimem využití výkonového efektu je ponechání reaktoru v režimu 

samoregulace, kdy tlak v HPK je udržován předtlakovou regulací TG. Na postupný úbytek 

výkonu reaktoru pak reaguje TG režimem snižování elektrického výkonu. Pro režim využívání 

výkonových efektů není vhodný režim na konstantní střední teplotu primárního okruhu, jelikož se 

v něm nevyužívá teplotního efektu moderátoru. Naopak je vhodné snižováním zadaného tlaku 

páry v HPK využít co nejvíce teplotního efektu moderátoru [2]. 

 

Obr. 8-1 Provoz na efektech pro 25. kampaň 4. bloku EDU 

Na Obr. 8.1 je vynesen průběh chodu na teplotním a výkonovém efektu na konci dvacáté páté 

kampaně čtvrtého bloku dukovanské elektrárny. Během prvních čtyř dní jsou postupně 

vytahovány řídící tyče. Následně je blok provozován dalších dvacet čtyři dní na výkonovém 

efektu. Tepelný výkon reaktoru během této doby poklesne na 91% nominální hodnoty. V případě, 

že by provoz bloku za těchto podmínek dále pokračoval bez dalšího poklesu tlaku v HPK, klesal 

by dál výkon tempem 0,7 % nominální hodnoty za den. Takto by výkon mohl za běžného 

provozu bloku klesat dále do cca 80% výkonu turbín, následně by pokračoval v chodu na jednu 
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turbínu až do momentu poklesu výkonu na sekundárním okruhu na 50% jejího jmenovitého 

výkonu, tj. asi dva měsíce. Další ukázkové průběhy z EDU jsou na Obr. 8.2 a Obr. 8.3. 

 

Obr. 8-2 Provoz na efektech pro 24. kampaň 4. bloku EDU 

 

Obr. 8-3 Provoz na efektech pro 28. kampaň 1. bloku EDU 
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V tabulce 8.1 je shrnuta doba trvání prvních dvaceti osmi kampaní pro čtvrtý blok EDU. Uvedené 

hodnoty doby trvání na efektech jsou odečítány z hodnot denních měření, kdy začátek chodu na 

efektech je brán podle momentu poklesu koncentrace kyseliny borité na nulovou hodnotu. Tento 

odečet je zkreslen faktem, že u druhé poloviny kampaní neklesá v měřených hodnotách 

koncentrace pod 0,01 – 0,02 g/kg. Jako přibližná doba poklesu na nulovou koncentraci je tak 

brána době poklesu na tyto hodnoty. Ze zjištěných hodnot lze vidět, že přibližná doba trvání 

chodu bloku na efektech se pohybovala v rozmezí 20 – 40 dní. Pro srovnání je uvedena míra 

využití nominálního výkonu reaktoru v průběhu kampaně do okamžiku chodu na teplotním a 

výkonovém efektu a v době trvání efektů. Jak je vidět z vypočtených hodnot, neplatí, že by 

využití nominálního výkonu bylo tím vyšší, čím kratší je chod na efektech. Naopak největší 

„účinnost“ provozu vychází pro chod na efektech právě kolem 40 dní. 

 

Tab. 8-1 Srovnání doby trvání kampaní a doby trvání chodu na efektech 

Číslo 
kampaně 

Trvání 
kampaně 

Trvání v ef. 
dnech 

Chod na 
efektech 

Chod v ef. 
dnech 

Využití 
výkonu bez 

efektů 

Využití 
výkonu 

během efektů 

[-] [d] [d] [d] [d] [-] [-] 

1 387 339 23 21 0,87 0,91 

2 294 284 30 27 0,97 0,90 

3 319 304 22 18 0,96 0,82 

4 342 308 16 14 0,90 0,88 

5 363 326 33 28 0,90 0,85 

6 326 313 35 29 0,98 0,83 

7 310 293 39 35 0,95 0,90 

8 308 298 38 32 0,99 0,84 

9 321 304 35 33 0,95 0,94 

10 313 303 34 32 0,97 0,94 

11 332 304 40 36 0,92 0,90 

12 338 328 56 49 0,99 0,88 

13 327 312 38 35 0,96 0,92 

14 323 315 50 45 0,99 0,90 

15 370 335 67 36 0,99 0,54 

16 346 338 43 39 0,99 0,91 

17 336 331 34 31 0,99 0,91 

18 336 327 38 34 0,98 0,89 

19 358 349 46 41 0,99 0,89 

20 321 313 35 31 0,99 0,89 

21 324 318 34 31 0,99 0,91 

22 315 307 15 12 0,98 0,80 

23 299 292 37 35 0,98 0,95 

24 341 313 29 26 0,92 0,90 

25 341 336 24 21 0,99 0,88 

26 343 337 13 11 0,99 0,85 

27 334 314 0 0 0,94 x 

28 405 390 44 39 0,97 0,89 
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Jak již bylo řečeno, otázka tohoto provozu na elektrárně je rovněž kromě tehnické a ekonomické i 

otázkou požadavků na případnou regulaci výkonu během kampaně. V případě větší regulace 

výkonu bloku, jako v případě například elektrárny Mochovce, je prostor pro využití efektů více 

omezený. V ryze hypotetickém případě, že by se Česká republika stala dovozovou zemí, mohl by 

se dokonce objevit tlak na udržení sto procent výkonu jako v případě jaderné elektrárny Paks a 

chod na efektech by pak využíván nebyl. Naopak by byl tlak na rychlou odstávku v momentě, 

kdy není již možné udržet nominální výkon.  
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9 ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM MOBY-DICK 
 

Program Moby-Dick se využívá pro analýzy jaderných reaktorů v České republice. Vyvinut byl 

ve společnosti Škoda JS a.s. a je vyvíjen tak, aby se dal využívat pro výpočty jak pro reaktory 

VVER 440 na EDU, tak VVER 1000 na ETE. V důsledku změn paliva používaných 

na reaktorech je program v neustálém vývoji. 

Program se skládá ze dvou bloků a to bloku NF-bloku, který slouží pro neutronově fyzikální 

analýzy a TH-bloku, který se používá na termohydraulické analýzy. 

Výsledky výpočtů z obou bloků jsou archivovány na diskových souborech, které jsou používány 

buď přímo systémem Moby-Dick nebo jinými programy. 

 

9.1 NF-blok 

 

Tento blok je v základu tvořen moduly (subroutiny) pro diferenční řešení vícegrupové (dvě až 

deset grup) soustavy difuzních rovnic. Ty mohou být realizovány ve dvou nebo třech rozměrech. 

Pro obě možnosti se volí ještě typ sítě, na které se výpočet provede. Ta může být trojúhelníková, 

respektive hrubosíťová, kterou tvoří rovnostranné trojúhelníky. Rozdělení palivových elementů je 

tak na 6k2 elementů. Druhou možností je pak hexagonální, která zajišťuje poproutkové rozdělení 

zóny do tvaru pravidelného šestiúhelníku. Poslední možností volby sítě je rekonstrukce, která je 

kombinací obou typů [8]. 

Výpočty se zpravidla provádějí v 60°rotační symetrii, přičemž vlastní výpočty se provádí v tzv. 

MD segmentu, zatímco výsledky jsou pak transformovány do tzv. biprovského segmentu 

(viz Obr. 9.1). Při hrubosíťovém výpočtu je obvyklý počet šest (Obr. 9.2) nebo dvacet čtyři bodů 

na kazetu (Obr.9.3). Na obrázku 9.4 je pak názorně vidět rozdělení celého bipr segmentu při šesti 

bodech na kazetu. Na výšku se pak zpravidla kazeta pro VVER 440 dělí na 42 stejně velkých 

dílů, pro jiné dělení by bylo zapotřebí jinou knihovnu difuzních dat [8]. 

Krom běžně používaných nastavení umožňuje program i výpočet ve 120°rotační, 

30°a 60°zrcadlové symetrii a při zadání celé zóny. Kazetu lze jemněji dělit i na 54, 96, 150 

a 216 dílů [8]. 

Pro vlastní výpočet je zapotřebí připravená knihovna difuzních dat (parametrizované konstanty 

pro dané typy paliva) a knihovnu kazetových map popis složení kazet). Pro HRK kratší staré 

kazety a reflektory se použijí okrajové podmínky, zadané ve tvaru gama matic. V rámci 

překládek je možno kazety otáčet nebo zavážet ze skladu vyhořelého paliva [8]. 

Jako vstupní parametry se zadávají aktuální a nominální tepelný výkon reaktoru, vstupní teplota 

chladiva, tlak, průtok palivovými svazky, poloha HRK, způsob výpočtu Xe a Sm otravy a délka 

časových intervalů, ve kterých je možno dané veličiny měnit. Kritický parametr pak je 

multiplikační koeficient keff, koncentrace kyseliny borité, buckling (pro 2d výpočty při iterování 

na kritickou výšku reaktoru), poloha HRK, délka časového kroku pro zadanou koncentraci 

kyseliny, výkon a vstupní teplota [8]. 

Součástí NF-bloku je i teplotechnický zpětnovazební modul, zahrnující výpočty teploty chladiva, 

jeho hustoty a teploty paliva. Slouží především k zahrnutí zpětných vazeb [8]. 
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Obr. 9-1 Způsoby číslování kazet a rozdělení AZ do segmentů pro reaktor VVER 440 [8] 
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Obr. 9-2 Dělení pro hrubosíťový výpočet se šesti body na kazetu [8] 

 

Obr. 9-3 Dělení pro hrubosíťový výpočet se dvaceti čtyřmi body na kazetu [8] 

 

Obr. 9-4 Dělení pro hrubosíťový výpočet se šesti body na kazetu, celý segment [8] 
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9.2 TH-blok 

 

TH blok slouží především k výpočtům stacionárních termohydraulických charakteristik aktivní 

zóny a jednotlivých kazet, zpracovává výsledky z neutronově-fyzikálního výpočtu distribuce 

výkonu v AZ, které přebírá z NF-bloku. Výsledky slouží ke kontrole splnění zadaných 

požadavků na bezpečný provoz reaktoru. [8]. 

Výpočty lze rozdělit do dvou částí. První je termohydraulický výpočet AZ. Ten využívá pouze 

výsledky z hrubosíťové distribuce výkonu v AZ a umožňuje kontrolu kriterií pro vstupní 

a výstupní teplotu chladiva z reaktoru a při použití daného koeficientu horkého kanálu i kritérium 

pro výstupní teplotu chladiva z jednotlivých kazet [8]. 

Druhý je pak podrobnější termohydraulický výpočet pro jednotlivé kazety v AZ. Využívá 

výsledky z poproutkového výpočtu distribuce výkonu v kazetách a umožňuje zkontrolovat 

rezervu do dovoleného kazetového ohřevu (s použitím faktorů nejistoty), rezervu do teploty 

sytosti na výstupu z horkého kanálu (s použitím faktorů nejistoty) a s použitím korelací na krizi 

varu bezpečnost vůči této krizi [8]. 

Na základě zadaného typu výpočtu je možno získat různé základní výsledky [8]: 

- pole specifických výkonů, vyhoření, teplot chladiva a paliva, koncentrací izotopů otravy a 

neutronových toků v zóně (s detailností odpovídající použité síti a grupovému systému) 

- integrální charakteristiky výkonové distribuce (hodnoty kazetových a kanálových 

koeficientů nevyrovnání, axiální offset) 

- účinnosti a kritické parametry regulačních prostředků (koncentrace bóru a poloha tyčí) 

- reaktivitní efekty a koeficienty (výkonový, včetně jeho jednotlivých složek), koeficienty, 

odpovídající vstupním parametrům chladiva (teplota, tlak, průtočné množství), 

koeficienty odpovídající změně parametrů v každém bodě o stejnou hodnotu (teplota 

a hustota moderátoru a teplota paliva); 

- efektivní kinetické parametry (eff, eff i, i a ); 

- veličiny úměrné odezvě IK (resp. hustotu toku tepelných neutronů v místě IK); 

- hustotu toku rychlých neutronů (En  0.5 MW, En  1 MW) v místě svědečných vzorků 

a v oblasti TN (na vnitřním povrchu, za návarem, 
1
/4 tloušťky TN, 

1
/2 tloušťky TN 

a na vnějším povrchu) a jejich časový integrál tj. fluenci za vyšetřovaný cyklus; 

- odchylky lineárního výkonu a změny lineárního výkonu v proutku od limitních hodnot 

závislých na vyhoření (tzv. Brikovy veličiny); 

- průběh výkonu a dalších charakteristik reaktoru při kinetickém výpočtu s uvážením vlivu 

zpožděných neutronů; 

- střední průtoky a střední teploty na výstupu z kazet; 

- součinitel odporu proti pohybu chladiva pracovními kazetami (v závislosti na zadaném 

obtoku); 

- dovolené kazetové ohřevy; 
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- teploty na výstupu ze subkanálů, z horkého kanálu a z kanálu s limitním výkonem 

proutků; 

- rezervy do dovolené výstupní teploty z kazet, do dovoleného kazetového ohřevu, 

do teploty sytosti na výstupu z horkého kanálu a rezervy do krize varu; 

- střední hustotu hmotnostního a tepelného toku kazet, tj. veličin, které jsou společně 

s výkonovou distribucí vstupními pro subkanálovou analýzu programem CALOPEA. 

9.3 Difuzní rovnice 

 

Výpočty v programu Moby-Dick jsou založeny na řešení soustavy malogrupových (dvě až deset 

grup) difuzních rovnic ve tvaru [8]: 

    [  ( ⃗  )      ( ⃗  )]  [  
 ( ⃗  )    ( ⃗  )   ( ⃗  )]  ( ⃗  )  

∑   
   ( ⃗  )  ( ⃗  ) 

   
   

 
  ( ⃗  )

    
 ( ⃗  )    ( ⃗  )   

kde g = 1, 2, …G     je číslo grupy, G je celkový počet grup. 

 ( ⃗  )  ∑    
 ( ⃗  )  ( ⃗  ) 

    
   je štěpný zdroj 

  ( ⃗  )      je vnější zdroj do dané grupy 

           je multiplikační koeficient 

            ( ⃗  )      

                                    
 ( ⃗  )     

  ( ⃗  )      je difúzní koeficient 

  
 ( ⃗  )   

   ( ⃗  )    
 ( ⃗  )   je absorpční, přechodový a produkční účinný průřez 

  ( ⃗  )      je štěpné spektrum 

  ( ⃗  )      je neutronový tok (tzv. reálný tok) 

   ( ⃗  )  je rovno nule ve 3D výpočtu, v 1D a 2D výpočtu pak 

bucklingu 
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9.4 Zadání výpočtu 

Veškeré výpočty v programu Moby-Dick jsou řešeny přes vstupní soubor, jehož struktura se řídí 

přesnými pravidly. Kromě něj a programu je zapotřebí ještě několik souborů, viz Obr. 9.5. 

 

Obr. 9-5 Potřebné soubory pro výpočet v Moby-Dick 

 

Moby-Dick je zde zvýrazněná aplikace. Vstupní soubor je pak označen pro přehlednost jako 

f4c01 (čtvrtý blok, první kampaň), pojmenovat ho však lze jakkoliv. Spouštění výpočtu bylo 

v tomto případě pořešeno přes jednoduchý run.bat, což má využití především v případě počítání 

více kampaní za sebou (u této práce 28). Druhý a třetí soubor obsahují potřebné konfigurační 

údaje pro práci s materiály kazet, atd. Poslední tři soubory pak jsou knihovna difuzních dat 

(WD422FE8) a knihovna spektrálních korekcí difuzních dat (WS422FE8) [9]. Po skončení 

výpočtu programu vypadá složka s výpočty jako na Obr. 9.6. 

 

Obr. 9-6 Výsledný obsah složky po výpočtu 

Důležité jsou především soubory AAA.M.f4c01, do kterého se zapisují kazetové mapy rozložení 

výkonů, vyhoření, atd. a soubor AAA.T.f4c01, který obsahuje souhrnnou tabulku výsledků. 
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Pro kontrolu výpočtu má větší význam ještě soubor MDMESSAGE, ve kterém lze najít případné 

chyby a varování [9]. 

Správně vyplněný vstupní soubor má pevně danou vnitřní strukturu, kde jsou jednotlivé bloky 

odděleny symbolem #, viz Obr. 9.7. Jednotlivé příkazy pak mají zpravidla pevně dané maximální 

délky znaků a pozice na řádku [9].   

 

Obr. 9-7 Začátek vstupního souboru 

 

První blok zadání obsahuje základní určení výpočtu, zde použité TRAP označuje výpočet stavů 

a časových procesů. Zbytek řádku určuje, že výpočet pokračuje bez ohledu na obsahu souboru 

jam (GO), do kterého se sám vpisuje ukončovací příkaz v případě problému při výpočtu a že se 

výsledky mají archivovat. Druhý řádek pak charakterizuje kategorii tisku, ani do jednoho není 

třeba zasahovat [9]. 

Druhý blok obsahuje názvy knihoven, které jsou ve složce a budou při výpočtu použity, viz Obr. 

10.5 a specifikace iteračních podmínek. Do těch opět není při základním přístupu jako v tomto 

případě zapotřebí zasahovat. Příkaz COARSE označuje hrubosíťový výpočet [9]. 

První řádek třetího bloku upřesňuje, jaké informace se mají zanést do kazetové mapy, toto není 

třeba vůči příkladu měnit. DB4C01ST pak je již název prvního stavu daného souboru. 

X označuje, že se bude stav počítat s nerovnovážnou otravou a vyhořením, v opačném případě by 

bylo zadáno B. C Udává, že se bude počítat kritická koncentrace kyseliny borité. NEW dává 

programu vědět, že se jedná o novou variantu. Jinak by se zde nacházel název varianty, na kterou 

se odkazujeme a z které se berou potřebné údaje. Ostatní údaje na tomto a následujícím řádku pak 

jsou technické parametry, které jsou stavu přiřazeny jako dané – PW – výkon, TI – vstupní 

teplota, QM – průtok, CB – koncentrace kyseliny borité, PR – tlak v primárním okruhu, PN –

 nominální výkon. Pomlčka na konci prvního řádku dává programu na vědomí, že data pokračují 

na řádku následujícím. Prázdná hodnota u výkonu pak znamená nulovou hodnotu [9]. 

Následující dva bloky obsahují údaje o umístění kazet v šestině zóny a rozmístění HRK (Obr. 9-

8) a dále informace o kazetách HRK a přiřazení materiálů ke kazetám (ASSEMBLY,…) [9]. Do 

těchto částí není zpravidla zapotřebí kromě přiřazení materiálu zasahovat. 
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Obr. 9-8 Kazetové mapy 

 

 

Obr. 9-9 Zadání materiálu 

 

Na spodní polovině Obr. 9.9 jsou již vidět první dva počítané časové stavy. Každý stav opět 

začíná svým názvem, který má pevně daný počet znaků. Zbytek řádku má stejný význam jako 

u první varianty, výraz MP- pak udává, že z referenční varianty se přebírají mapa materiálů 

a parametry, kterým nepřidělíme na zbytku řádku konkrétní hodnoty. Jako referenční varianta se 

zpravidla používá předcházející, tj. zde první varianta DB4C01ST. Veličiny 06 a 07 označují 

výšku kazet šesté a sedmé skupiny. Druhý řádek příkazu pak specifikuje časový krok varianty. 

TI-F znamená, že se varianta počítá pro všechny zadané časové kroky. Druhou možností je TI-S, 

kdy se nehledá jen kritický parametr, ale rovněž konec varianty, který například u výpočtu 

pro kritickou koncentraci kyseliny borité nastane v momentě, kdy se dostane na nulovou hodnotu. 

V ten moment ukončí variantu s touto hodnotou a přikročí k další zadané variantě. Při TI-F se 

naopak bude počítat hodnota i do záporu. F udává, že se časové kroky měří v efektivních dnech 

(tj. dny plného výkonu), jinými možnostmi mohou být např. prázdná pozice (skutečné dny), 

H (hodiny) či M (minuty). 4 2. pak zde znamená čtyři kroky po dvou jednotkách (tj. zde 

efektivních dnech) [9]. Jak je patrné z obrázku, varianty mohou mít stejná jména, ve výsledcích 

se vypočtené stavy odliší číslem generace.  

 

Obr. 9-10 Konec vstupního souboru 
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Konec vstupního souboru (viz Obr. 9.10) se označí příkazem stop. Zde zobrazená poslední 

představuje odstávku. Její zahrnutí do výpočtů má význam například pro stav otrav před další 

kampaní v případě, že počítáme více kampaní za sebou. Vstupní soubory pro následující 

kampaně pak budou vypadat obdobně, změna pak bude v oblasti kazetových map, viz Obr. 9.11. 

Místo nich bude zadáno schéma překládky kazet během odstávky. 

 

Obr. 9-11 Schéma překládky 

9.5 Výstupy 

 

Základním výstupem pro každý vstupní soubor je souhrnná tabulka výsledků v souboru, 

označeném v tomto případě AAA.T.f04c01. První tři písmena se v případě výpočtu z více 

vstupních souborů postupně mění, tj. AAB, AAC, atd. Poslední část názvu, zde f04c01, pak 

odpovídá názvu vstupního souboru. Vnitřní struktura tabulky s výsledky je vidět na Obr. 9.12. 

 

Obr. 9-12 Obsah souboru AAA.T.f04c01 
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Je zde přehledně vidět jméno varianty, číslo generace (zde uvedené varianty se v souboru objeví 

obě poprvé, proto mají obě generaci 1, dále v souboru následují pro variantu DB4C0101 generace 

2, 3,…). Obě varianty nastaly v nulovém čase kampaně, spodní čas pak udává efektivní dny 

(tj.  dny plného výkonu). V druhém sloupci pak jsou základní technické parametry. Nárůst 

z nulového výkonu na sto procent zde vychází ze zadání ve vstupním souboru, kdy byl tento 

parametr variantě DB4C0101 přímo zadán.  

Čtyři sloupce s čísly 238,250, atd. označují polohu skupin kazet. Počítá se zde s korekcí asi 

12 cm, vycházející z rozměrů starších paliv, kdy 238 cm uvedených ve výstupním souboru 

odpovídá 250 cm, tj. horní pozici HRK [9]. Přímo 250 cm zde mají uvedeny pouze neexistující 

skupiny (8,9, atd.). Zde je nutné dát pozor na to, že přímo ve vstupním souboru se zadávají pozice 

kazet ve skutečné pozici, tj. 179 cm ve výstupním souboru odpovídá zadání počáteční polohy 

šesté a sedmé skupiny 190 cm. Přesnost polohy ve výstupním souboru je dána rozdělením kazety 

po výšce na úseky. 

Ze zbývajících údajů jsou podstatné hodnota efektivního multiplikačního koeficientu keff, 

koncentrace kyseliny borité (uvedený výstup je pro výpočet kritické koncentrace kyseliny borité), 

koeficient kazetového nevyrovnání výkonu KQ a kanálového CQ (zde jednotlivé trojúhelníky, na 

které byla při výpočtu v průřezu kazeta rozdělena). 

Výstupní soubor AAA.M. pak obsahuje především kazetové mapy rozložení výkonů, údaje o 

vyhoření, atd., v závislosti na požadavcích zadaných ve vstupním souboru. V této práci byl využit 

pouze údaj o vyhoření, viz Obr. 9.13. 

 

Obr. 9-13 Údaj o průměrném vyhoření na konci souboru AAA.M.f04c01 
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10 VÝPOČTY PROVOZU ČTVRTÉHO BLOKU EDU NA 

EFEKTECH 
 

Při výpočtech chodu čtvrtého bloku jaderné elektrárny Dukovany na efektech byl použit program 

Moby-Dick, jehož využití bylo popsáno v předchozí kapitole. Za účelem výpočtu byla využita 

naměřená data z provozu a údaje o překládkách, poskytnuté p. Ing. Josefem Bajglem z EDU.  

Jako referenční varianta byl pro všech 28 počítaných kampaní čtvrtého bloku použit základní 

výpočet na kritickou koncentraci kyseliny borité, který se běžně používá pro přehledové výpočty. 

Zde byly využity vstupní soubory poskytnuté z EDU, aby Jednotlivé výpočetní varianty pro první 

kampaň jsou uvedeny na Obr. 10.1. 

 

Obr. 10-1 Výpočetní kroky referenčního výpočtu pro první kampaň 

 

Zde za povšimnutí stojí, že tyto základní výpočty pracují se zjednodušením, kdy se v nultém čase 

zvedne výkon skokově na nominální hodnotu a drží se jí po celou kampaň až do odstavení. 

Průběh samotné kampaně je zde řešen hrubými skoky po jednotkách až desítkách dní a časový 

příkaz TI-S pak zajišťuje, že v momentě poklesu zjišťované koncentrace kyseliny borité na 

nulovou hodnotu výpočet skočí do začátku chodu na efektech (zde varianta DB4C01S1). Ten je 

zde realizován ve dvou krocích vytahováním tyčí. Tento přístup, kdy se skokově změní poloha 

tyčí a hledá se nová koncentrace kyseliny borité (která se tak skokově změní na nenulovou 

hodnotu) lze použít pro orientační výpočty kampaně, realitě chodu na efektech však příliš 

neodpovídá. Ve skutečnosti koncentrace zůstává nulová a tyče se postupně vysouvají. Jakmile 

jsou v horní poloze a není tak možné dále kompenzovat s jejich pomocí úbytek reaktivity, 

pokračuje se se snižujícím se výkonem chodem na výkonovém efektu. 
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10.1 Výpočet z denních hodnot chodu na efektech 

 

Pro všechny počítané kampaně byl proveden pro srovnání výpočet, kdy kampaň na plném efektu 

byla počítána stejně jako v referenční variantě pomocí skokového nárůstu na plný výkon a 

následně skoků po desítkách dní při plném výkonu. Změna byla provedena v průběhu chodu na 

efektech. Několik dní (průměrně pět) před pádem koncentrace kyseliny borité na nulovou 

hodnotu byl hrubý výpočet koncentrace přerušen a dále výpočet pokračuje jednodenními kroky 

při výpočtu kritického výkonu (viz Obr. 10.2). Koncentrace je pak zadávána podle průměrných 

denních naměřených hodnot na bloku, stejně jako vstupní teplota vody do aktivní zóny a poloha 

řídících tyčí. Navázání těchto dvou částí výpočtu je realizováno pomocí fixní délky výpočtu 

koncentrace v efektivních dnech. První denní hodnoty jsou pak brány od data s odpovídajícím 

počtem efektivních dní. Tímto způsobem je zaručena co nejlepší návaznost výpočtů. Výpočty na 

kritickou koncentraci není možno zadávat ve skutečných dnech pro jejich idealizovanou povahu 

(skokový nárůst výkonu a jeho konstantní hodnota). Výpočty z denních hodnot pak není reálně 

možno zadávat dostatečně přesně podle efektivních dní již z jejich podstaty (jde o denní hodnoty 

při nižším než nominálním výkonu). Takto je zaručeno, že výpočet se bude ve skutečných dnech 

blížit co nejvíce reálnému naměřenému stavu na bloku. 

 

 

 

Obr. 10-2 Výpočetní kroky hrubého výpočtu pro první kampaň 
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10.1.1 Průběhy výkonu během chodu na efektech 

 

Následující grafy obsahují srovnání skutečného naměřeného tepelného výkonu reaktoru 

a programem vypočteného kritického výkonu. Jelikož byl přes kritický výkon počítán pouze 

závěr kampaně, je srovnána právě tato oblast. Pro ukázku byly vybrány grafy konce kampaně 

pro 24. a 25. kampaň pro jejich poměrně bezproblémový reálný průběh. Rovněž byla vybrána 

28.  kampaň pro její nestandartně dlouhý průběh.  

Časová osa grafů je v efektivních dnech. Z výsledků je patrný průměrně dvoudenní posun na 

časové ose. Tento jev lze stejně jako obecně nižší hodnoty kritického výkonu oproti hodnotám 

naměřeným vysvětlit idealizovaným průběhem kampaně v rámci výpočtu oproti skutečnosti. 

Pokles na začátku grafu je daný přechodem z idealizovaných parametrů výpočtu na kritickou 

koncentraci na skutečné parametry koncentrace, teploty a polohy HRK. Následující průběh 

výkonu je pak ponížen právě o tento pokles, trend naměřených hodnot však kopíruje poměrně 

dobře. Lze tedy říci, že zvolený přístup lze uplatnit, pro správné hodnoty výkonu během chodu 

na efektech je však zapotřebí buď počítat s přesnějším průběhem hodnot v průběhu úseku 

kampaně na plném výkonu, nebo je zapotřebí výsledek úseku s počítaným kritickým výkonem 

povýšit o vhodně zvolenou korekci pro odstranění počátečního poklesu. Pro úplnost je v grafech 

zakreslena i vypočtená hodnota posunutá na více odpovídající efektivní čas naměřených hodnot 

(+1 efektivní den pro 24. A 25. a +2 efektivní dny pro 28. kampaň) a korigovaná nahoru o zhruba 

polovinu propadu, tj. asi 40 – 60 MW. Při této korekci výsledky odpovídají naměřeným 

hodnotám s poměrně velkou přesností. 
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Obr. 10-3 Srovnání naměřeného a vypočteného výkonu pro 24. kampaň 
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Obr. 10-4 Srovnání naměřeného a vypočteného výkonu pro 25. kampaň. 
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Obr. 10-5 Srovnání naměřeného a vypočteného výkonu pro 28. kampaň 
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10.1.2 Vyhoření paliva 

 

Jedním ze způsobů, jak lze srovnat použitý výpočetní přístup s přehledovým výpočtem na 

kritickou koncentraci kyseliny borité, je míra průměrného vyhoření paliva na konci kampaně. Jak 

je patrné z tabulky 10.1, výsledné hodnoty průměrného vyhoření paliva na konci kampaně se od 

sebe pro oba přístupy téměř neliší. Tato skutečnost je ještě více patrná z grafů průběhů 

vyhořívání. Tato skutečnost má význam především při počítání více kampaní, obzvláště 

takovéhoto množství, jelikož mezi kampaněmi se nepřenáší de facto žádná odchylka vůči 

referenčnímu měření. 

 

Tab. 10-1 Srovnání vyhoření na konci kampaně u obou přístupů 

Číslo kampaně 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Kritický výkon 11107 16918 19853 20607 22203 22934 22946 22952 23445 24627 25849 27288 27480 29119 

Kritická 
koncentrace 

11123 16950 19787 20489 22008 22631 22646 22612 23098 24265 25446 26850 27106 28817 

 
              

Číslo kampaně 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Kritický výkon 30250 30487 30105 30618 31978 32946 33649 34292 35023 34901 34762 34804 34888 35880 

Kritická 
koncentrace 

29444 29909 29759 30413 31839 32834 33538 34201 35008 34886 34701 34715 34816 35893 

 

 

Obr. 10-6 Srovnání průběhu vyhořívání pro oba typy výpočtu, 24. kampaň 
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Obr. 10-7 Srovnání průběhu vyhořívání pro oba typy výpočtu, 25. kampaň 

 

 

 

Obr. 10-8 Srovnání průběhu vyhořívání pro oba typy výpočtu, 28. kampaň 
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10.2 Podrobné výpočty pro 28. kampaň 

 

Pro její vysoce nestandartní dobu trvání (29. 12. 2014 – 7. 2. 2016) byla vybrána 28. kampaň 

čtvrtého bloku EDU pro podrobný výpočet. Zde již byl průběh samotné kampaně na plném 

výkonu počítán přes výpočet kritického výkonu z naměřených denních hodnot. Pro výpočet 

chodu na efektech pak byly použity počínaje 20. prosincem 2014 podrobnější, čtvrthodinové 

záznamy. Ty jsou k dispozici do 28. 1. 2015, zbytek chodu na efektech je brán ze záznamů po 

přibližně 97 minutách. Poslední dva dny kampaně pa jsou pro nedostatek podrobnějších dat brány 

opět z denních záznamů. Všechny časové úseky jsou ve vstupním souboru zadány jako fixní, 

podle délky úseků mezi měřeními. Tímto způsobem by měla být zaručena nejvyšší možná 

přesnost, vzhledem k množstvím vstupních dat (vstupní soubor má přes 2500 řádek) se však 

rapidně zvyšuje potřebný čas k přípravě dat a pravděpodobnost číselné chyby při zadávání. Na 

Obr. 10.9 jsou uvedeny příklady variant pro všechny tři časové úseky. 

 

 

 

 

Obr. 10-9 Výpočetní kroky hrubého výpočtu pro první kampaň 
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10.2.1 Průběh výkonu při detailním výpočtu 

 

Vzhledem k detailnosti zadání výpočtu se u detailního výpočtu 28. kampaně již dá očekávat 

poměrně vysoká přesnost v celém rozsahu kampaně. Jelikož byla celá kampaň zadávána 

v pevných časových úsecích, lze nejpřesnější výsledky očekávat při srovnání ve skutečných 

dnech. V případě že by se výsledky srovnávaly na základě efektivních dní, lze očekávat opět 

posun v časové ose, způsobený rozdílnými úrovněmi výkonu v průběhu kampaně. Vzhledem 

k tomu, že již není oproti reálnému měření po většinu kampaně udržována nominální hodnota 

výkonu, dosáhne tato odchylka na takto dlouhé kampani až deset efektivních dní, zejména kvůli 

kolísání vypočteného výkonu na začátku kampaně. 

Ze srovnání naměřených a vypočtených hodnot v průběhu celé kampaně lze říci, že při takto 

podrobně zadaným vstupním datům je zaručena vysoká přesnost výstupních dat. Z první poloviny 

kampaně pak lze usuzovat, že programem použité matematické modely jsou zatíženy větší 

chybou v případě velkých skokových změn v parametrech aktivní zóny, které vedou k velkým 

změnám výkonu. Toto je patrné zejména na počátečním najíždění na plný výkon. Určitý vůči 

okolí patrný skok lze vidět taktéž kolem 350. dne, kde jde s největší pravděpodobností o skok 

daný přechodem z denních hodnot na hodnoty čtvrthodinové (reálně ve vstupním souboru 

realizované jako hodinové úseky). 

Obdobně u detailního grafu chodu na efektech pro tento výpočet lze v první půli vidět výraznější 

skoky oproti půli druhé. Tento jev je dán podle všeho změnami polohy regulačních kazet. Ve 

zbylém úseku, kde je koncentrace kyseliny borité nulová, a tyče jsou v horní poloze, je průběh již 

značně klidnější. Zde jsou změny výkony ve vstupních údajích již dány jen klesající vstupní 

teplotou vody do reaktoru. Jako řešení tohoto drobného kolísání se nabízí rozdělení zóny na více 

úseků po výšce pro podrobnější vnímání posunu regulačních kazet programem. V takovém 

případě však lze očekávat nárůst výpočetního času, pro nějž lze o velkém přínosu pochybovat. 

Obecně se dá říci, že podrobný výpočet vykazuje oproti předchozím hrubým značně přesnější 

výsledky, které jsou však pro většinu aplikací naprosto nevýznamné ve srovnání se zvýšeným 

nárokem na zadání vstupních parametrů. Zejména v případě vhodného vyřešení korekcí pro 

přechod mezi první a druhou částí hrubého výpočtu. Jako vhodné řešení se jeví kompromis mezi 

oběma metodami v podobě fixního zadávání celé kampaně ve skutečných dnech, kde chod na 

plném výkonu bude řešen úseky po přibližně deseti až dvaceti dnech se změnami teploty, 

koncentrace kyseliny borité a polohy regulačních kazet. Počáteční nájezd na nominální výkon a 

chod na efektech se pak nabízí řešit přibližně dvanáctihodinovými úseky. Pro velmi přesné 

výsledky se pak optimální jeví kampaň zadávaná po skutečných dnech s nájezdem na výkon a 

chodem na efektech zadávaných po čtyřhodinových úsecích. 
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Obr. 10-10 Srovnání naměřeného a vypočteného výkonu při detailním výpočtu 
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Obr. 10-11 Srovnání naměřeného a vypočteného výkonu během chodu na efektech 
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10.2.2 Srovnání pokazetového a pokanálového nevyrovnání výkonu 

 

Jako srovnání mezi referenčním výpočtem (tj. iterace na kritickou koncentraci v celém rozsahu 

kampaně) a detailním výpočtem 28. kampaně lze rovněž uvést grafy pokazetového a 

pokanálového nevyrovnání výkonu. Pod pojmem pokazetové nevyrovnání výkonu se rozumí 

výkon kazety s nejvyšším výkonem vůči střední hodnotě výkonu všech kazet. Pokanálový výkon 

pak odpovídá témuž v případě jendotlivých trojúhelníků, na které byly kazety v rámci výpočtu po 

průřezu rozděleny. S jistou nepřesností lze tento parametr brát jako poproutkové nevyrovnání. 

 

 

Obr. 10-12 Srovnání koeficientu kazetového nevyrovnání výkonu 
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Obr. 10-13 Srovnání kanálového nevyrovnání výkonu 

 

V případě, že odfiltrujeme u obou grafů u vypočtených hodnot vrchol na začátku grafu, 

způsobený kolísáním výkonu na počátku kampaně a vrchol kolem 175. dne, způsobený pádem 

výkonu, lze říci, že v obou případech hodnoty nepřesáhly stanovené meze. Zatímco však 

v případě pokazetového nevyrovnání se dají výsledky obou metod považovat za navzájem 

odpovídající, u pokanálového nevyrovnání je tento rozdíl již značný, byť křivky sledují zhruba 

stejný trend. Tento jev lze teoreticky vysvětlit rozdílnou koncentrací kyseliny borité, která je u 

výpočtu kritické koncentrace oproti měřeným hodnotám, které používá výpočet kritického 

výkonu menší. To má za následek zdánlivé horší vyrovnávání tepelného výkonu v zóně. 
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11 ZÁVĚR 
 

Práce rozebrala podstatu teplotního a výkonového efektu a jeho využití při provozu bloku na 

konci kampaně. Poté byly nastíněny komponenty primárního a sekundárního okruhu, přes které 

se přenášejí dopady provozu na zmíněných efektech na výkon celého bloku. Tyto komponenty 

pak byly blíže specifikovány pro jadernou elektrárnu Dukovany. Pro tuto elektrárnu byly rovněž 

na základě naměřených dat a dostupných informací rozebrány dosavadní zkušenosti 

s provozováním bloků při využivání možnosti prodloužit kampaně využitím efektů reaktivity. 

V praktické části práce pak byly popsány základy práce s programem Moby-Dick a v tomto 

programu byly provedeny výpočty kritického výkonu během dosavadních dvaceti osmi kampaní 

čtvrtého bloku elektrárny, pro které byly k dispozici měřené hodnoty. Pro tři vzorové kampaně 

pak bylo provedeno srovnání použitého přístupu vůči základnímu výpočtu kritické koncentrace 

kyseliny borité, který se používá pro běžné výpočty. Ze srovnání průběhu vyhoření a celkových 

vyhoření kazet na konci kampaní bylo zjištěno, že z tohoto hlediska jsou si přístupy rovnocenné, 

zjištěná odchylka se ukázala zanedbatelnou. V případě srovnání průběhů výkonů během chodu na 

efektech pak byla zjištěna víceméně trvalá odchylka hodnot a bylo navrhnuto její řešení pomocí 

vhodných korekcí výpočtu nebo zpřesnění použité výpočetní metody upravením výpočtu části 

kampaně na plném výkonu. 

Dále byl v rámci praktické části práce detailněji počítán průběh kritického výkonu pro dvacátou 

osmou kampaň čtvrtého bloku, pro nějž byly použity denní naměřené hodnoty v rámci části 

kampaně na plném výkonu a 15 a 97 minutové úseky měřených hodnot pro chod na efektech. Byl 

srovnán průběh vypočteného výkonu s naměřeným a konstatována vysoká přesnost výpočtu. 

K úsekům se zhoršenou přesností na začátku kampaně a na přechodu mezi použitými knihovnami 

měřených hodnot bylo navrhnuto použít menších časových úseků, případně výpočet zpřesnit větší 

citlivostí dělení zóny po výšce v rámci výpočtu. Rovněž byl navrhnut kompromis mezi oběma 

v praktické části použitými metodami, který by měl očekávanou vysokou přesnost a menší 

náročnost na zadávání do vstupního souboru, než použitá detailní metoda. V případě srovnání 

nevyrovnání výkonu mezi hodnotami z detailního výpočtu a z výpočtu kritické koncentrace byla 

zjištěna výrazná odchylka a nastíněna její možná příčina ve všeobecném zjednodušení výpočtu 

na kritickou koncentraci kyseliny borité a rozdílu v koncentraci pro odpovídající časové hodnoty 

obou výpočtů. 

Závěrem lze konstatovat, že chod boku na teplotním a výkonovém efektu lze na základě 

zjištěných skutečností považovat za vhodnou možnost provozu bloku, pokud to umožňují 

technické parametry. Nicméně, vždy je potřeba brát v potaz také ekonomické faktory provozu 

dané elektrárny a nesmí se opomíjet také jejich role v rozvodné síti daného státu či případné další 

požadavky na regulaci výkonu bloku či jeho udržování na nominální hodnotě. 
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