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Vynález se týká jaderných tlakovodních re-
aktorů, řešených s ohledem na soudobé poža-
davky provozní bezpečnosti příslušných jader-
ných energetických centrál, u nichž zmenšuje 
rychlost průběhu maximální projektové havá-
rie, za kterou se dnes pokládá totální porucha 
primárního potrubí. Vynález je odvozen z čs. 
autorského osvědčení č. 170355, nazvaného 
,,Způsob a zařízení ochrany jaderné centrály 
s tlakovodním reaktorem proti náhlému úniku 
teplonosného média z celého primárního kru-
hu", které v podstatě technicky doplňuje, avšak 
jeho zcela samostatná aplikace na současné 
energetické tlakovodni reaktory je možná a 
účelná. 

Dosavadní stav techniky tlakovodních, resp. 
vodovodních energetických reaktorů, u nichž 
je otázka spolehlivého zvládnutí maximální 
projektové havárie vzhledem k teplofyzikálním 
parametrům aktivní zóny a konstrukci reakto-
ru i provedení primárního okruhu náročná, je 
dnes dáno provedením mnoha jaderných elek-
tráren. 

Analýzy charakteru průběhu havarijních pro-
cesů ukazují, že nebezpečné následky havárií 
se éylučují zejména instalováním spolehlivých 
a výkonných systémů havarijního chlazení ak-
tivní zóny. Pomocné systémy havarijního chla-
zení aktivní zóny těchto reaktorů představují 

bezpečnostní zařízení relativně nejvýkonnější 
a nejpohotovější. Typické je zde používání po-
měrně vysokého počátečního tlaku hnacího 
plynu v havarijních akumulátorech a bezpro-

5 střední napojení všech přívodních potrubí bó-
rované chladicí vody přímo na tlakovou nádo-
bu reaktoru. Dva přívody této vody jsou zaú-
stěny před aktivní zónu a dva přívody za ak-
tivní zónu reaktoru. Je zřejmé, že prostým zvy-

10 šováním parametrů zařízení pro havarijní chla-
zení aktivní zóny tlakovodních reaktorů se 
komplexní problematika jejich maximální pro-
jektové havárie řeší jednak za cenu úměrného 
růstu investičních nákladů u tohoto pomocné-

15 ho zařízení, jednak jen částečně, což je dáno 
vlastně jen jediným způsobem hydraulického 
uspořádání dosavadních tlakovodních reaktorů 
vzhledem k havarijnímu výtoku chladiva a do-
chlazování těchto reaktorů. První základní ne-

20 výhodou je tu velmi rychlé havarijní vyprazd-
ňování celého primárního okruhu přes obě 
hrdla reaktoru, na která je právě havarovaná 
smyčka napojena. U dosud známých tlakovod-
ních reaktorů je současně nedokonalý i bez-
prostředně následující havarijní průtok horo-
vané chladicí vody reaktorem, neboť ten z hle-
diska styku s palivem aktivní zóny a tedy i 
celková bezpečnost jaderné elektrárny, což 
představuje druhou základní nevýhodu všech 
zatím realizovaných energetických tlakovod-
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nich reaktorů, vybavených systémy havarijního 
chlazení. 

Uvedené nevýhody dosavadních jaderných 
tlakovodních reaktoru jsou zmenšeny vynále-
zem, jehož podstata spočívá v tom, že jaderný 
tlakovodní reaktor má jednak u vstupních 
hrdel instalovány samočinné zpětné uzavírací 
orgány, jednak všechna hrdla havarijního do-
chlazování umístěná na studené části reaktoru, 
tj. z hlediska hydrodynamiky primárního okru-
hu pred aktivní zónou. 

Navrhovanou konstrukční modifikaci tlako-
vodního reaktoru, spočívající především v ins-
talování samočinných zpětných uzavíracích or-
gánů proti .jeho vstupním hrdlům, bude u sou-
časné nejrozšířenější verze jaderného zdroje 
páry dosažen vyšší stupeň techniky, který bude 
dán zrejmou převahou získaných výhod v po-
rovnání se souvisejícími nevýhodami u všech 
jednotlivých konkrétních řešení. Hlavními vý-
hodami jsou skutečnosti, že 
doposud při bezpečnostních analýzách uvažo-
vaný havarijní výtok chladiva z primárního 
okruhu dvěma plnými průřezy primárního po-
trubí přejde na havarijní výtok jedním průře-
zem; navíc se pro nejnepříznivější místo totální 
poruchy primárního potrubí, které je mezi vý-
tlačným hrdlem hlavního cirkulačního čerpad-
la a vstupním hrdlem reaktoru, zamezuje hava-
rijnímu výtoku právě tím „výkonnějším" průře-
zem, že se 
zmenší rychlost průběhu havarijního děje, resp. 
se přibližně dvakrát prodlouží doba jeho trvání, 
zvětší se účinnost systémů havarijního chlaze-
ní aktivní zóny, čímž se zároveň zmenšuje úlo-
ha vnějších ochranných barier a význam sa-
nitárně ochranných zón, 
zmenší se, popřípadě vymizí, počáteční havarij-
ní hydrodynamická nestabilita a reverzace 
průtoku chladiva aktivní zónou, dále je 
možno očekávat zlepšení havarijních zatěžova-
cích poměrů reaktoru ve smyslu odstranění, 
resp. zmenšení přídavných napětí vlivem sní-
žených havarijních teplotních šoků namáhají-
cích zejména oblasti hlavních hrdel tlakové 
nádoby reaktoru, 
vhodným konstrukčním a tvarovým vyřešením 
zpětného uzavíracího orgánu, na jehož náběž-
né straně je principiálně možné vytvořit i ex-
centrický mělký deflektor nebo výztužná a 
usměrňovači žebra, lze zřejmě příznivě ovliv-
nit hydrodynamiku primárního okruhu v mís-
tech vstupu chladiva do reaktoru při normál-
ním provozu, 
zachovává se možnost samocirkulačního do-
chlazování primárního okruhu, neboť zpětný 
uzavírací orgán v klidové poloze ponechává 
otevřené vstupní hrdlo reaktoru, 
konstrukční úpravy na nádobě reaktoru, popří-
padě na jeho vnitřní šachtě budou lokálního 
charakteru, 
vzhledem k postačující nízké těsnosti vůči 
vstupnímu hrdlu během havárie představuje 
zpětný uzavírací orgán nenáročnou strojní sou-
část, 

4 

zavěšený zpětný uzavírací orgán má iniciaci 
samočinného havarijního pohybu zajištěnou 
gravitačním účinkem; k jeho dosednutí a při-
tlačení na vstupní hrdlo reaktoru dojde potom 

5 vlivem vznikajícího zpětného průtoku a tlako-
vých rozdílů vyvolaných nastalou havárií, 
zpětný uzavírací orgán bude pevnostně navržen 
na podstatně nižší tlak, než je provozní tlak v 
primárním okruhu; bude dimenzován prakticky 

10 jen na tlak odpovídající varu vody při její nor-
mální provozní teplotě v primárním okruhu; 
zatížen bude jen pří havárii, a to ještě velmi 
krátkodobě, 
počet hrdel havarijního dochlazování na nádo-

15 bě reaktoru bude poloviční, neboť odpadnou 
hrdla havarijního dochlazování umístěná za, 
resp. nad aktivní zónou, 
hrdla havarijního dochlazování lze přemístit 
ze silnostěnné partie nádoby reaktoru do míst 

20 s menší tloušťkou válcové stěny, popřípadě na 
eliptické nebo polokulové dno reaktorové ná-
doby. Nutno ale podotknout, že například u zá-
padoněmeckých tlakovodních reaktorů se zá-
sadně jakákoliv hrdla, průchodky nebo vývody 

25 neumisťují pod úroveň hlavních hrdel, což sou-
visí s bezpečností a se zajišťováním co nejlep-
ších podmínek pro provádění provozních kon-
trol celistvosti materiálu reaktorové nádoby, 
s dvěma posledními výhodami souvisí poten-

30 ciální možnost vhodnějšího rozmístění hlavních 
vstupních a výstupních hrdel po obvodu reak-
torové nádoby, když její rozměry jsou omeze-
ny například hlediskem dopravy po železnici; 
účelnost jiného rozmístění hrdel nastává zejmé-

35 na v těch případech, kdy se získají podstatné 
výhody dispoziční a provozní vlivem změny 
celkového uspořádání primárního okruhu. 
Základními nevýhodami jsou nutnost pečlivého 
vyšetření vlivu zpětného uzavíracího orgánu 

40 na hydrodynamiku smyčky primárního okruhu 
jak teoretickým tak zejména experimentálním 
výzkumem, jakož i provozním vyzkoušením, 
dále vyvolané konstrukční úpravy v exponova-
ných místech na nádobě nebo na vnitřní šachtě 

45 reaktoru, a pří nevhodné konstrukci, nebo špat-
ném hydraulickém řešení, případně při nedoko-
nalé montáži zpětného uzavíracího orgánu by 
tento přídavný člen mohl nepřístupně omezo-
vat nebo jinak nepříznivě ovlivňovat proudění 

50 chladiva na vstupu do reaktoru, zvyšovat hy-
draulické ztráty v primárním okruhu a mohl 
by být i zdrojem chvění uvnitř reaktoru. 

Na výkresech jsou postupně znázorněny: 
55 princip uspořádání dosavadních tlakovod-

ních reaktorů a schéma jejich zapojení v pri-
márním okruhu, obdobné schéma s reaktorem 
modifikovaným ve smyslu předmětného vyná-
lezu, principiální konstrukční návrh zpětného 

60 uzavíracího orgánu a jeho umístění u vstupních 
hrdel reaktoru malého výkonu; obdobný návrh 
umístění stejného zařízení v reaktoru velkého 
výkonu, další konstrukční alternativy progre-
sivních tlakovodních reaktorů u nichž pro 

65 předmětnou modifikaci jsou zvlášť výhodné 
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podmínky; předběžný konstrukční návrh zpět-
ného uzavíracího orgánu, 

Na obr. 1 je znázorněna část primárního 
okruhu obsahující tlakovodní reaktor 1, parní 
generátor 2, hlavní cirkulační čorpadlo 3 a 
primární potrubí 4, v němž jsou instalovány 
hlavní uzavírací armatury 5. Dále jsou zde uve-
deny ty součásti tlakovodního reaktoru 1, kte-
ré jsou důležité z hlediska předmětného vyná-
lezu. jsou to: aktivní zóna B, vnitřní šachta 7, 
vstupní hrdla 41, výstupní hrdla 42 a hrdla 
havarijního chlazení 80, na která jsou napoje-
na potrubí havarijních chladicích systémů 8. Je 
znázorněn stav při totální poruše primárního 
pi ítrubí 4, kdy v místě poruchy dochází k prud-
kému výtoku chladiva oběma vzniklými ote-
vřenými konci primárního potrubí 4. Havarijní 
výtok chladiva je tak rychlý, že ho nelze ovliv-
nit hlavními uzavíracími armaturami 5, a to ani 
v těch případech, když k poruše primárního po-
trubí 4 dojde v místcch poblíž parního generá-
toru 2 a hlavního cirkulačního čerpadla 3. Pro 
zvládnutí maximální projektové havárie jsou 
určeny zejména systémy havarijního chlazení 
aktivní zóny, napojené buď na primární potru-
bí 4, nebo prostřednictvím hrdel havarijního 
chlazení 80 přímo na tlakovodní reaktor 1. Na 
obr. 2 je znázorněno stejné zařízení, avšak tla-
kovodní reaktor 1 je zde vybaven zpětnými uza-
víracími orgány 9 u všech vstupních hrdel 41, 
jejich počet závisí na počtu teplovodních smy-
ček v primárním okruhu dané jaderné elek-
trárny. Mimoto všechna hrdla havarijního chla-
zení 80 jsou na „studené" straně tlakovodních 
reaktoru 1. Nejsou dále uvažovány a tedy ani 
zde kresleny hlavní uzavírací armatury. Čárko-
vaně je naznačeno alternativní umístění hrdel 
havarijního chlazení 80 na dně nádoby tlako-
vodního reaktoru 1. Nakreslený stav zařízení 
také odpovídá probíhající havárii, která však 
zde bude mít průběh podstatně pomalejší, ne-
boť vlivem samočinného uzavření vstupního 
hrdla 41, smyčky, na níž k havárii došlo, zpět-
ným uzavíracím orgánem 9, nastane pouze jed-
nostranný výtok chladiva z primárního potru-
bí 4. Havarijní výtoky jsou na obou popsaných 
vyobrazeních znázorněny vlnovkami se šipkou. 
Na obr. 3 je uveden principiální konstrukční 
návrh zpětného uzavíracího orgánu 9 a jeho 
zavěšení u vstupního hrdla 41 tlakovodního re-
aktoru 1. Návrh je charateristický tím, že res-
pektuje účelnou polohu vodorovné segmentové 
přepážky, tvořící součást nádoby tlakovodního 
reaktoru 1. Její poloha je dána minimalizací 
celkové délky těsnící spáry mezi přepážkou, 
tj. nádobou tlakovodního reaktoru 1 a vnitřní 
šachtou 7. Pro zřejmé omezení ve vertikálním 
směru je uvažován závěs dvojitý, souměrně vy-
osený, což ukazuje pohled A—A. Důležitým, 
ale splnitelným požadavkem je nutnost vytvo-
ření dobrého, především staticky určitého po-
depření zpětného uzavíracího orgánu 9 v jeho 
levé krajní poloze, která odpovídá normálnímu 
provozu, při němž je tento přídavný orgán 
opřen o vnitřní šachtu 7. Maximální pozornost 

G 

z hlediska hydraulického a konstrukčního vy-
žaduje tvarování nejen vlastního zpětného uza-
víracího orgánu 3, ale i příslušné části vstup-
ního hrdla 41, která vytváří sedlo. Instalací 

3 zpěLných uzavíracích orgánů 9 nesmí dojít k 
nepřípustnému zmenšení průtočných průřezů, 
jimiž proudí chladivo při normálním provozu. 
Všechno znázorněné přídavné zařízení je z tla-
kovodního reaktoru 1 demontovatelné, a to po 

10 vyjmutí vnitřní šachty 7. Zpětný uzavírací or-
gán 9 je nakreslen v poloze odpovídající na-
stalé maximální projektové havárii. Na obr. 4 
je ideový návrh na instalaci téhož zařízení v 
reaktoru velkého výkonu. Nádoba tlakovodního 

15 reaktoru 1 se dvěma hrdlovými kroužky má 
mezi nimi a vnitřní šachtou 7 prostou kruho-
vou přepážku, jejíž výšková poloha může do 
určité míry brát ohled na zavěšení zpětného 
uzavíracího orgánu 9 proti každému vstupnímu 

zu hrdlu 41. Znázorněna jsou i hrdla havarijního 
chlazení 80, která jsou umístěna jen v kroužku 
vstupních hrdel 41; mohou to v případě být v 
ještě nižších partiích nádoby tlakovodního re-
aktoru 1. Zpětný uzavírací orgán 9 je zde na-

25 kreslen v klidové poloze. Na obr. 5 jsou pro ú-
plnost uvedena dvě konstrukční řešení tlako-
vodních reaktorů. Nakresleny jsou svislé řezy 
konstrukčními uzly styku nádoby tlakovodního 
reaktoru 1, víka reaktoru 10, horní nosné des-

30 ky 11 a vnitřní šachty 7. Řezy jsou vedeny osa-
mi vstupních hrdel 41. Nalevo je reaktor o te-
pelném výkonu 2 785 MW, napravo je poslední 
vývojový model, který má tepelný výkon 3 tis. 
megawattů. Předmětná přídavná zařízení zde 

35 už kreslena nejsou, protože účelem obr. 5 je 
pouze ukázat, že u těchto reaktorů existují ješ-
tě příznivější podmínky pro instalaci zpětných 
uzavíracích orgánů než u předchozích. Na obr. 
5 je vidět, že instalace zpětných uzavíracích 

40 orgánů u těchto zahraničních reaktorů bude 
nejsnadnější a z hlediska demontáží — např. 
při provozních kontrolách nádob reaktorů nej-
vhodnější, když příslušné závěsy budou umís-
těny na vnějším povrchu vnitřní šachty 7. Na 

45 posledním obr. 6 je znázorněn předběžný kon-
strukční návrh základní varianty zpětného uza-
víracího orgánu 9. Na řezu B—B, na němž je 
zpětný uzavírací orgán 9 zakreslen v obou kraj-
ních polohách odpovídajících normálnímu pro-

50 vozu i havarijnímu stavu, je vidět, že zúžení 
průtočného průřezu po obvodu vstupního hrdla 
41 při normálním provozu je proměnné. Ve 
spodní polovině vodního proudu, která před-
chází bezprostředně do sestupného tahu vody 

55 v kruhovém prostoru mezi nádobou reaktoru 
a vnitřní šachtou 7, bude seškrcení vlivem in-
stalace zpětného uzavíracího orgánu 9 vzhle-
dem k jeho tvaru minimální. Přitom reflekč-
ním účinkem zpětného uzavíracího orgánu 9 

60 dojde k takové změně tvaru rychlostního pole, 
která se projeví v intenzifikaci proudění právě 
spodní, prakticky neseškrcenou částí průtoč-
ného průřezu. Proto lze předpokládat, že efek-
tivní zvýšení hydraulického odporu v primár-

55 ním okruhu vlivem instalace zpětných uzavíra-
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cích orgánů 9 u vstupních hrdel 41 modifiko-
vaných tlakovodních reaktorů bude v přístup-
ných mezích. Na pohledu D—D je znázorněno 
uspořádání závěsů zpětného uzavíracího orgá-
nu 9. Mimoto je zde cerchovanými čarami vy-
značeno předběžné tvarování usměrňujících 
a výztužných žeber vytvořených na náběžné 
straně zpětného uzavíracího orgánu 9. Je zřej-
mé, že maximální výška žeber bude omezena 
průchodností nejužším místem reaktorové ná-
doby při vytahování vnitřní šachty 7 společně 
se zpětnými uzavíracími orgány 9. Pohled C—C 
jen doplňuje představu o tvaru zpětného uza-
víracího orgánu 9. Nutno poznamenat, že u to-
hoto předběžného návrhu zpětného uzavírací-
ho orgánu 9 není nakreslena potřebná geomet-
rie stykových ploch. S ohledem na kinematiku 

8 

závěsu bude zřejmě optimální obdoba známé 
kombinace plochy kulové a kuželové. 

Problémy spojené se zvyšováním bezpečnosti 
5 jaderných energetických centrál, k jejichž ře-

šení mají i zde navržené změny v konstrukci 
tlakovodních reaktorů přispět, budou trvale v 
na tvorbě, zajišťování a realizaci příslušných 
jaderných energetických programů. Proto u 

10 předmětného vynálezu — pokud konstrukční 
popředí zájmu všech partnerů zúčastněných 
propracování návrhů i vyšetřování vlivu zpět-
ných uzavíracích orgánů na různé provozní re-
žimy tlakovodních reaktorů bude pozitivní, lze 

15 předpokládat jeho postupné rozšíření a využí-
vání u všech výrobců a provozovatelů energe-
tických jaderných tlakovodních reaktorů. 

P ř e d m ě t v y n á l e z u 

Jaderný teplovodní reaktor, se zvýšenou bez-
pečností při maximální havárii na primárním 
okruhu, vyznačený tím, že má u vstupních hr-
del [41] nádoby tlakovodního reaktoru (1) in-

stalovány samočinné zpětné uzavírací orgány 
[9], přičemž všechna hrdla havarijního dochla-
zování (80) jsou umístěna před aktivní zónou 
( 6 ) . 
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