
VY_32_INOVACE_91.notebook

1

May 07, 2012

XII 911:14

Základní škola Nový Bor, 
náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

email: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon:  487 722 010; fax: 487 722 378
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267  Název:  Pomocí techniky k novým poznatkům

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

VY_32_INOVACE_91

Název materiálu: Jaderný reaktor a jaderná elektrárna
Šablona: III/2  Inovace ve výuce prostřednictvím ICT
Číslo výukového materiálu: 91
Sada: Polovodiče, atomová fyzika, astronomie
Autor: ing. Veronika Šolcová

Ověření ve výuce: Fyzika

Třída: 9.B Datum ověření: 26.1.2012

XII 911:15

Jaderný reaktor a 
jaderná elektrárna

Předmět: Fyzika
Ročník: 9. ročník
Tematický okruh: Polovodiče, atomová fyzika
Anotace:

1. jaderný reaktor typ PWR
2. palivové články
3. regulační a havarijní tyče
4. reflektor a tlaková nádoba
5. okruhy jaderné elektrárny
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JADERNÝ REAKTOR A 
JADERNÁ ELEKTRÁRNA

Jaderný reaktor 

• soustava, ve které může probíhat řízená 
řetězová reakce

• kombinace jaderného paliva a ostatních 
látek v kritické velikosti
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Schema tlakovodního reaktoru typu PWR:
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Aktivní zóna:

• tvar válce
• uvolňování energie řetězovou reakcí
• základem jsou palivové články:

je jich několik set
každý velké množství tenkých proutků 
s vlastním palivem - uran obohacený 
na několik procent uranu 235
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• energie z 1 štěpení - asi 200 MeV
• nejvíce této energie se předává nově 

vzniklým jádrům (fragmentům) v podobě 
pohybové energie

• energie fragmentů 
• teplo  
• odvod chladivem (voda) s přetlakem přes 

10 MPa (i při teplotě přes 3000C v 
kapalném stavu)
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Regulační tyče:

• pohlcování neutronů tak, aby řetězová 
reakce byla stálá

• povytahují se - zvýší se výkon

• zasunují se - sníží se výkon
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Havarijní tyče:

• zvýšení bezpečnosti

• při provozu mimo aktivní zónu

• při havárii padají do aktivní zóny a 
pohltí neutrony a zastaví reakci
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Reflektor:

• prvky s lehkým jádrem
• neutron se může po srážkách s nimi 

obrátit a vrátit do aktivní zóny

Tlaková nádoba:

• musí vydržet vysoký tlak vody
• z oceli
• ochrana proti záření
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•  na světě stovky jaderných reaktorů 
různých typů

• využití jaderných reaktorů: 

ponorky
lodě
elektrárny
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Jaderná elektrárna

primární okruh:
 
• uzavřený okruh oběhu vody mezi reaktorem 
a parogenerátorem pomocí čerpadla
•  uzavřen v ohromné budově s mohutnými 
stěnami - kontejnment
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sekundární okruh:

• část parogenerátoru
• turbína
• kondenzátor (pára kondenzuje a 

vzniklá voda se chladí)
• chladící věžě
• čerpadlo
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• vyhořelé palivo nutno bezpečně skladovat

v ČR:
• Dukovany (4 reaktory, výkon 1 760 MW)
• Temelín (2 reaktory, výkon 2 000 MW)
• 33 % celkové výroby elektrické energie 

v ČR

V 516:15

V 516:15 XII 1315:08

Citace:

RAUNER, Karel , et al. Fyzika 9: učebnice pro základní školy a víceletá 
gymnázia. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2007. 136 s.

Schema tlakovodního reaktoru typu PWR
Zcu.cz [online]. 2011 [cit. 20111216]. Http://www.kky.zcu.cz/cs/researchfields/nuclear
powerplantsdiagnostics. Dostupné z WWW: <http://www.kky.zcu.cz/uploads/research
fields/nuclearpowerplantsdiagnostics/1.gif>.

Ostatní materiály byly vytvořeny v programu 
SMART NOTEBOOK verze 10.8.864.0 z roku 2011.

XII 1315:08

Metodický list

Téma: Řetězová reakce

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, 
Nakladatelství Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka

Pomůcky: cukrářský piškot

Poznámky:
list č.3 až č.13  výklad
list č.14 až č.15  testy k prověření znalostí (žáci přiřazují pojmy a rozdělují pojmy do dvou skupin)

 


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3

