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Popis reaktoruPopis reaktoru
1. Koruna reaktoru

2. Betonové stínění

3. VBO

4. Víko TNR

5. TNR

6. Podpěrná konstrukce

7. Horní biolog. ochrana

8. Střední biol. ochrana

9. Dolní biol. ochrana

10. Grafitové stínění nosné desky

11. Aviálová nádoba (s D2O)

12. Vstup „studeného“ CO2

13. TK s palivovými soubory

14. Řídící a hav. Tyče

15. KHP

16. Výstup horkého CO2

17. Chazení horkých nátrubků

18. Přívod D2O

19. Výstup D2O

20. Tepelná ochrana TNR



Základní data o JE A1 s reaktorem KS 150Základní data o JE A1 s reaktorem KS 150

max. 60 m/srychlost chladiva v 
TK

1 576 kg/sprůtok chladiva

6,5 / 5,5 MPatlak chladiva
vstup/výstup

112 / 426°Cteplota chladiva
vstup/výstup

CO2chladivo

40 kspočet absorpčních
tyčí

148 kspočet TK
57 200 kgMnožství D2O 
D2OModerátor
24 600 kgMnožství paliva
Přírodní uranPalivo
560 MWtNt

Dokončení roku 1972, 
25. 12. 1972 fázování k energ. síti. 

Sekundár :

3 x 50 MWepočet a výkon el. Gen.

86 t/hod.Množství páry z 1 PG

5,3 MPaTlak ST páry

410°CTeplota výstupní ST páry

97°CTeplota nap. vody
6 ksPočet dvoutlakých PG 



A 1A 1



Bloková dozorna A 1Bloková dozorna A 1



Prof. Burgov na BD A 1 během spouštění reaktoruProf. Burgov na BD A 1 během spouštění reaktoru



První fázováníPrvní fázování

25. 12. 1972



Popis reaktoru a technologického kanáluPopis reaktoru a technologického kanálu

H
or

ní
čá

st
 T

K

D
ol

ní
čá

st
 T

K

R
ea

kt
or

 A
 1

 -
se

st
av

a

TK

Přepouštěcí
trubky

Př
ep

ou
št
ěc

ít
ru

bk
a



Technologický kanál – uzamykání těsnící zátkyTechnologický kanál – uzamykání těsnící zátky

Kulisový a uzmykací
mechanismus 
Stav s uzamknutými 
kameny



Technologický kanál – uzamykání těsnící zátkyTechnologický kanál – uzamykání těsnící zátky

Kulisový a uzmykací
mechanismus 

Stav s odemknutými
kameny

Stav s uzamknutými
kameny



Technologický kanál – regulace průtoku CO2
Technologický kanál – regulace průtoku CO2

Vstupní okna - různá pro 
centrální a periferijní TK



Technologický kanál – hlavice a víko ve smontovaném stavuTechnologický kanál – hlavice a víko ve smontovaném stavu



Zavážecí stroj v reaktorovém sáleZavážecí stroj v reaktorovém sále

• ZS 1 nad KS, 

• ZS 2 vzadu u dílny 
montáže čerstvých 
palivových souborů

• Vpředu „koruna“ reaktoru 



Vybrané technické
problémy při 
uvádění Jaderné
elektrárny Temelín 
do provozu

HAVÁRIE A-1

První vážná havárie dne 5.1.1976První vážná havárie dne 5.1.1976



Průběh havárie a průběh parametrůPrůběh havárie a průběh parametrů

• Dne 5.1.1976 proběhla na reaktoru A 1 v Jaslovských Bohunicích 
standardní výměna palivového souboru (PS) v technologickém kanálu (TK) 
H-05. Zavážecí stroj (ZS) vyjmul vyhořelý palivový soubor z dochlazovací
zóny, vložil do dochlazovací zóny reaktoru čerstvý PS a odjel, aby vyhořelý 
soubor odložil do krátkodobého skladu (KS), kde měl čekat na snížení
zbytkového výkonu před uložením do dlouhodobého skladu (DS). 

• Čerstvý PS měl být zasunut z dochlazovací do aktivní zóny jeřábem po 
připojení prodlužovací tyče ø 36 mm k  závěsu a konektoru tyče ø20 mm.

• V 11:55 došlo k vystřelení čerstvého PS spolu s celým kompletem 
zátek (těsnící i stínící) do reaktorového sálu a z otvoru po zátkách začal 
vytékat z reaktoru do reaktorového sálu (RS) CO2. 

• Pracovníci transportně technologické části (TTČ) utekli z RS a CO2
zaplavoval celý hlavní výrobní blok (HVB).



Průběh havárie a průběh parametrůPrůběh havárie a průběh parametrů

• Směnový inženýr okamžitě vyhlásil rozhlasem evakuaci HVB a informoval 
provozního náměstka a vedoucího výroby. Ten mne poslal na pomoc směně. 

• Evakuace HVB proběhla dobře díky duchapřítomnosti některých 
zaměstnanců (pracovník I.O. Rostislav Petřek zachránil před udušením 
skupinu pracovníků. Když zjistil, odkud přichází mrak CO2, otočil běh 
skupiny a našel jiný východ z HVB)

• Směna už zahájila řadu kroků, které měly zmírnit průběh havárie. Na BD 
byl, záskokový SI, který začal sloužícímu SI vypomáhat. Provozní předpis 
s takovýmto druhem havárie nepočítal a proto směna nebyla připravena. 
Musela improvizovat.

• Některé kroky nebyly správné a bylo nutné provádět korekce. Jednou z 
chyb bylo přepnutí turbokompresorů z 3000 ot/min na 600 ot/min (ve 
12:05), což způsobilo pětinásobné snížení intenzity chlazení aktivní zóny.



Průběh havárie a průběh parametrůPrůběh havárie a průběh parametrů

• Přiběhl jsem na blokovou dozornu (BD) ~ 12:15. Požádal jsem směnu o 
okamžité obnovení provozu turbokompresorů na 3000 ot/min, ale kvůli 
složitým blokádám se naběhnutí podařilo až ve 13:04, teprve na pátý  pokus.
Neúspěšné pokusy byly ve 12:15, 12:31, 12:38, 12:44. 

• Směna ve snaze omezit výtok CO2 rovněž oddělila od reaktoru 4 cirkulační
smyčky. Tím bylo ovšem urychleno snižování tlaku chladiva v reaktoru a 
ztráta intenzity chlazení. 

• Předběžné výpočty ukazovaly na nemožnost uchlazení AZ provozem 
turbokompresorů na 600 ot/min při atmosférickém tlaku CO2. Požádal jsem 
proto, aby se sloužící směna TTČ v dýchacích přístrojích vrátila do RS a 
pokusila se zavážecím strojem technologický kanál uzavřít. 



Průběh havárie a průběh parametrůPrůběh havárie a průběh parametrů

• Vystřelený palivový soubor s kompletem zátek překážel zavážecímu stroji, bylo nutné napřed 
uvolnit cestu., aby ZS mohl nad reaktor najet. Přitom se zjistilo, že na podlaze RS, v blízkosti 
prvního vstupu do RS, leží přepouštěcí trubka se značnou indukovanou radioaktivitou. Technik 
TTČ Viliam Pačes a dozimetrista Milan Antolík, který jej jistil, proto použili druhý vstup do 
RS. 



Průběh havárie a průběh parametrůPrůběh havárie a průběh parametrů

• Viliam Pačes pak ručně najel se zavážecím strojem nad TK H-05 (asi ve 12:40), ale proudící
CO2 znemožňoval přesné zaměření na záměrný kříž. Jak mi sdělil V. Pačes po návratu z RS, 
obraz záměrného kříže TK se v okuláru vlivem proudění vlnil. Hlavice ZS nedosedla na TK 
m.j. i proto, že výstup z TK byl vlivem výtoku namrzlý. Omezení výtoku ale vyvolalo 
rozmrznutí vlhkosti a hlavice sama „sedla“ (asi ve 12:59) přesně na TK. Práce V.Pačese byla 
tedy, vzdor nedobrým podmínkám, perfektní. 

• Protože nebylo jasné, které z kroků budou úspěšné, byly paralelně konány další kroky –
připojování rezervních objemů a naběhnutí odpařovače kapalného CO2 z plynového 
hospodářství pro zvýšení tlaku v primárním okruhu. Po utěsnění reaktoru už ale tyto kroky 
vedly pouze k „pojištění“ podmínek chlazení. 

• V průběhu likvidace havárie přišel na BD Ing. Vladimír Grujbár a rozdal všem přítomným 
jodidové tabletky. BD však radioaktivitou zasažena nebyla.

•Dva lidé se bohužel udusili kysličníkem uhličitým



Kartogram aktivní zóny KS-150Kartogram aktivní zóny KS-150



Průběh havárie a průběh parametrůPrůběh havárie a průběh parametrů



Průběh havárie a průběh parametrůPrůběh havárie a průběh parametrů



Průběh havárie a průběh parametrůPrůběh havárie a průběh parametrů



Průběh havárie a průběh parametrůPrůběh havárie a průběh parametrů



Průběh havárie a průběh parametrůPrůběh havárie a průběh parametrů



Analýza a poučeníAnalýza a poučení



Oprava po haváriiOprava po havárii

TK v AN

Horní část přepouštěcí
trubky

Přepouštěcí
trubka - sestava
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František Hezoučký, ČVUT FS, 2004

HAVÁRIE A-1

Druhá vážná havárie dne 22.2.1977Druhá vážná havárie dne 22.2.1977



Druhá vážná havárie byla dne 22.2.1977  1/4Druhá vážná havárie byla dne 22.2.1977  1/4

• Dne 22.2.1977 byla prováděna plánovaná výměna vyhořelého 
palivového článku v TK C-05. Po připojení prodlužovací tyče 
Ø36 mm s prodlužovacím kabelem pro zajištění měření výstupní
teploty bylo v 18:13 zahájeno spouštění čerstvého PČ (jeřábem) 
z dochlazovací do AZ.  Teplota CO2 na výstupu byla vysoká a 
výkon reaktoru bylo proto nutné neobvykle snížit. Po spuštění
palivového souboru pracovník TTČ odpojil prodlužovací kabel 
a operátor zahájil (v obavě z nárůstu Xe otravy) zvyšování
výkonu reaktoru bez kontroly výstupní teploty. V 18:27 se tyč
Ø36 mm začala vysouvat ven z reaktoru. Pracovník TTČ v RS 
se snažil vysouvání zabránit vlastní vahou.



Druhá vážná havárie byla dne 22.2.1977  1/4Druhá vážná havárie byla dne 22.2.1977  1/4

•V primárním okruhu se objevila zvýšená vlhkost a hladina D2O 
v aviálové nádobě začala klesat. Bylo zřejmé, že D2O proniká
do primárního okruhu. Směna reaktor odstavila. 

• Byla zaregistrována i radioaktivita páry v některých 
parogenerátorech

• Po přivolání režimáře byla D2O z aviálové nádoby slita do VT 
nádrží, aby se celý její objem nevyprázdnil do primárního 
okruhu. PG s radioaktivní parou byl oddělen od reaktoru.



Druhá vážná havárie byla dne 22.2.1977  2/4Druhá vážná havárie byla dne 22.2.1977  2/4

Následky:

• Zvýšená vlhkost C02 způsobila poškození pokrytí veškerého 
paliva v reaktoru a tím i kontaminaci primárního okruhu 
štěpnými produkty

• Dva PG, do nichž proniklo největší množství vlhkosti D2O 
projevily následně i zvýšené úniky CO2 z primáru do sekundáru

• Zasouvaný palivový soubor se „upálil“ v dolní polovině a 
propálil i kesonovou trubku.

• Radiační ovlivnění životního prostředí uvniř ani vně JE bylo 
nevýznamné



Druhá vážná havárie byla dne 22.2.1977  3/4Druhá vážná havárie byla dne 22.2.1977  3/4

Příčiny:

• Při následném šetřeni bylo zjištěno, že při přípravě čerstvého 
palivového článku si pracovníci dílny palivových článků všimli, 
že sáček se silikagelem, který se do článků vkládal jako 
absorbér vlhkosti v době jejich uskladnění, je roztržený a 
kuličky silikagelu vysypané do palivové kazety. Silikagel
vysáli, ale nenapadlo je, že část z nich uvázla uvnitř souboru v 
distančních mřížkách. PČ měl podepsán protokol jako způsobilý 
k zavezení do reaktoru
• CO2 nemohl plnohodnotně chladit palivo a jeho lokální
přehřívání způsobilo roztavení palivových proutků a propálení
kesonové roury aviálové nádoby. 



Druhá vážná havárie byla dne 22.2.1977 4/4Druhá vážná havárie byla dne 22.2.1977 4/4

Po této havárii byla zvažována 
oprava výměnou keseonové
trubky, ale následně bylo 
rozhodnuto elektrárnu A-1 
uzavřít. V současné době se 
provádí její likvidace.

Tato havárie byla vyhodnocena stupněm 4 na
sedmistupňové mezinárodní stupnici INES (např. 
nehoda ve Three Mile Island byla ohodnocena
stupněm 5, Černobyl stupněm 7).



Hlavní poučení z haváriíHlavní poučení z havárií

1. Personál JE musí být dokonale obeznámen s důležitým 
relevantním konstrukčním řešením citlivých komponent.

2. Směna, která zažívá událost, je paralyzována 
„pohavarijním šokem“. Je pro ni i elektrárnu výhodné, je-
li přizván konzultant s hlubšími znalostmi dějů, který navíc 
není zatížen „pocitem viny“.

3. Znalost vlastností chladicího media (CO2, vody, páry), jeho 
schopností a podmínek pro odvod tepla je pro operátory 
nutná. (vč. součinitelů přestupu tepla při různých 
skupenstvích)

4. Personál BD může dělat klíčové chyby, není-li v likvidaci 
příslušné nehody vycvičen drilem k automatickým 
úkonům.



Hlavní poučení z haváriíHlavní poučení z havárií

5. Popis i nanejvýš nepravděpodobné události a způsobu 
jejího řešení je nutný. 

6. Znalost rozborů příčin může vést ke snížení
pravděpodobnosti událostí.

6.   Kvalifikovaná informace podaná včas odborné i laické
veřejnosti zabrání tvorbě legend. 



Dvě vážné havárie A1Dvě vážné havárie A1

Děkuji za pozornost.

Dotazy ?


