
JADERNÝ REAKTOR 

Jaderná energie se uvolňuje 
v jaderném reaktoru.  
Řetězová jaderná reakce probíhá 
v aktivní zóně reaktoru.  
Řetězová reakce je udržována 
při stálém výkonu tak, aby 
reaktor pracoval při teplotě 
několika set stupňů Celsia.  
Štěpný materiál uran 235 je 
součástí palivových článků, 
nejčastěji jsou to uranové tyče.  
 
Základní část reaktoru, kde 
probíhá řetězová reakce, se 
nazývá aktivní zóna. 
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  Aby řetězová reakce probíhala účinně, neutrony 
uvolňované při štěpení se zpomalují moderátorem, 
zpomalovačem, používá se  voda nebo grafit. 
Zpomalené neutrony mají více času do jádra uranu 
proniknout a rozštěpit ho. 

  K ovládání reaktoru slouží regulační tyče 
z kadmia nebo oceli, které pohlcují přebytečné 
neutrony. Zasouváním a vysouváním těchto tyčí se 
mění výkon reaktoru.  

  K zastavení řetězové reakce při nebezpečně 
velkém počtu neutronů nebo jiném ohrožení se 
automaticky zasunou havarijní tyče a řetězovou 
reakci zastaví.  

  Uvolněnou energii musíme z aktivní zóny 
odvádět k výrobě tepla a elektrické energie.  

  Reaktor je třeba chladit například vodou nebo 
vhodným plynem.  





  Aby voda zůstávala v kapalném stavu i 
při vyšších teplotách než je teplota varu, je 
aktivní zóna umístěna v tlakové nádobě.  

  Horká voda koluje primárním okruhem a 
odevzdává část své energie v parogenerátoru, 
který slouží k vytváření páry. Pára je vedena  
k pohonu turbíny a výroba elektřiny pak už 
probíhá stejně jako u jiných druhů elektráren .  

  Pára opouštějící turbínu se zkapalňuje 
v chladících věžích.  

  Teplá voda může být pak ještě využita  k 
vytápění domů, ve skleníkovém nebo rybničním 
hospodářství. 
 





Schéma jaderné elektrárny  
 

1. Reaktorová hala, uzavřená v nepropustném kontejnmentu.  
2. Chladící věž  
3. Tlakovodní reaktor  
4. Řídící tyče  
5. Kompenzátor objemu  
6. Parogenerátor. V něm horká voda pod vysokým 

tlakem vyrábí páru v sekundárním okruhu  
8. Turbína - vysokotlaký a nízkotlaký stupeň  
9. Elektrický generátor  
10. Transformační stanice  
11. Kondenzátor sekundárního okruhu  
14. Přívod vzduchu do chladící věže  
15. Odvod teplého vzduchu a páry komínovým efektem  
16. Oběhové čerpadlo primárního okruhu  
17. Napájecí čerpadlo chladícího okruhu  
18. Primární okruh (voda pouze kapalná pod vysokým tlakem)  
19. Sekundární okruh (červeně značena pára, modře voda)  
20. oblaka vzniklá kondenzací vypařené chladící vody  
21. oběhové čerpadlo sekundárního okruhu  
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PRIMÁRNÍ OKRUH 

  Primární (první) okruh slouží k přenosu 
tepelné energie z aktivní zóny 
do parogenerátoru.  
V parním generátoru se předává teplo 
sekundárnímu (druhému) okruhu. Jedná se 
o uzavřený systém, který brání úniku 
radioaktivity vně tohoto systému.  

  Primární okruh tvoří reaktor, potrubní 
systémy k cirkulaci vody, parogenerátor, 
kompenzátor objemu  a cirkulační čerpadla.   

 



SEKUNDÁRNÍ OKRUH 

  Sekundární (druhý) okruh slouží 
k transportu páry a k přeměně její vnitřní 
energie na točivý pohyb turbíny.  

  Základní části sekundárního okruhu tvoří: 
sekundární část parogenerátoru, potrubní 
systémy sekundárního okruhu, turbogenerátor, 
kondenzátor a čerpadla.  

  Jde, stejně jako u primárního okruhu, 
o uzavřený systém bránící případnému úniku 
radioaktivity.  


