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1 Úvod 
Tento dokument popisuje provedené referenční výpočty odezvy kontejnmentu JE Temelín při 
TH (těžké havárii), které předcházely vytvoření metodiky pro řešení odezvy stavebních 
konstrukcí budovy reaktoru bloků VVER 1000 na zatížení parní explozí v šachtě reaktoru. 
Kontejnment ruského typu VVER 1000 je tvořen skořepinou z předpjatého betonu, která je na 
vnitřní straně vybavena ocelovou vystýlku, která zajišťuje těsnost kontejnmentu proti úniku 
radioaktivního materiálu. Skutečné zatížení obálky kontejnmentu typu VVER 1000 při TH není 
známo, proto je cílem výpočtů stanovit mezní únosnost obálky kontejnmentu postupným 
navyšováním vnitřního přetlaku.  

Pro globální posouzení konstrukce kontejnmentu JE Temelín je zvolen výpočetní program 
ATENA, který je představen v kap. 2. Materiálové modely, které nabízí zvolený výpočetní 
program byly ověřeny pomocí experimentálních testů na řadě projektů. Mezi tyto projekty patří 
např. projekt BARCOM a CASH, které jsou také popsány v kap. 3 tohoto dokumentu. V další 
kap. 4 je stručně popsána konstrukce kontejnmentu JE Temelín a použité podklady, ze kterých 
bylo vycházeno při sestavení výpočetního modelu. Kapitoly 5 - 8 se již věnují samotnému 
výpočetnímu modelu pro posouzení odezvy kontejnmentu JE Temelín. V těchto kapitolách je 
podrobně popsán postup při vytvoření výpočetního modelu a uvažovaná zjednodušení a také 
provedené senzitivní analýzy, které ověřily vhodnost modelu pro posouzení konstrukce. 
V poslední kapitole jsou vyhodnoceny a shrnuty dosažené výsledky analýz. 
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2 Popis výpočtových modelů programu ATENA 
Společnost Červenka Consulting se dlouhodobě specializuje na vývoj řešení a technologií pro 
pokročilé modelování a simulaci železobetonových a předepjatých konstrukcí. Hlavním 
softwarovým produktem je výpočetní program ATENA, který je využíván i pro řešení odezvy 
konstrukce kontejnmentu. Tento program se specializuje na analýzu především betonových 
konstrukcí metodou konečných prvků. V programu je možné simulovat reálné chování 
konstrukcí včetně jejich porušování a následného kolapsu.  

Pro řešení konstrukce kontejnmentu byl využit program ATENA Science, což je kombinace 
programu GiD pro přípravu (pre-processing) modelu a ATENA Studio pro provedení výpočtu 
a jeho následné vyhodnocení (post-processing). 

Program ATENA [10], [8] byl vytvořen na základě dlouhodobých zkušeností autorů 
z modelování kvazi-křehkých materiálů. Materiálový model autorů programu zvítězil již 
v jedné z prvních mezinárodních soutěží [7] organizované univerzitou v Torontu v roce 1983 o 
předpovědi chování smykových železobetonových stěn. Tento úspěch byl nedávno potvrzen 
prvním místem v obdobné mezinárodní soutěži organizované stejným pracovištěm v roce 2015 
[6] v konkurenci 66 pracovišť z celého světa.  

Analýza založená na nelineární simulaci metodou konečných prvků v současnosti představuje 
osvědčený přístup pro analýzu betonových konstrukcí (Obr.  1). Počítačová analýza realisticky 
zobrazí odezvu a chování konstrukce jak za provozních podmínek, tak i v mimořádných a 
kritických situacích. Nelineární lomová mechanika zohledňující tahovou kapacitu materiálu 
umožňuje využívat rezervy, které jsou v normách nebo při lineární analýze obvykle zanedbány.  

Železobetonové konstrukce lze posuzovat pomocí nelineární numerické simulace, jak bylo 
nedávno zahrnuto do fib Model Code 2010 [15], kde jsou pro tento účel doporučeny i vhodné 
formáty bezpečnosti. Tento koncept může tedy být použit i v projekční praxi, kde může 
nabídnout pokrokové a racionální řešení při využití moderních stavebních technologií a postupů 
[11]. 

Software ATENA je založen na metodě konečných prvků ve spojení s materiálovými modely 
[9] a nelineárními metodami řešení. Typické schéma nelineárního výpočtu metodou konečných 
prvků je shrnuto na Obr.  1. V případě řešení železobetonových konstrukcí je nutné zohlednit 
nelineární chování výztužných prvků a betonu. Ocelová měkká a předpínací výztuž se modeluje 
pomocí tyčových prvků s multi-lineárním pracovním diagramem a zohledňuje se soudržnost s 
okolním betonem. Beton se modeluje jako kvazi-křehký materiál, kdy tlakové porušení je 
popsáno teorií plasticity a vznik a vývoj trhlin je založen na lomové mechanice. Podrobnosti 
materiálového modelu pro beton jsou popsány v článku [9] včetně jeho ověření pomocí 
laboratorních zkoušek. Obr.  2 zobrazuje kritérium pro tlakové porušení betonu a výsledný 
jednoosý pracovní diagram. 
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Obr.  1: Schéma nelineárního výpočtu metodou konečných prvků 

 
Obr.  2: Kritérium pro tlakové porušení betonu v trojosé napjatosti a jednoosý pracovní diagram 

 



Analýza kontejnmentu v programu ATENA  TACR TH02020843 

Strana 8/114 

 

 
Obr.  3: Model rozetřených trhlin pro tahové chování betonu 

Vzhledem k tomu, že beton je komplexní materiál s výrazně nelineární odezvou, je třeba pro 
realistickou počítačovou simulaci poškození a selhání betonových či železobetonových 
konstrukcí metodou konečných prvků použít speciální konstitutivní modely, jak je to například 
uplatněno v programu ATENA [8]. Tahové chování betonu je zde modelováno prostřednictvím 
nelineární lomové mechaniky v kombinaci s metodou šířky pásu trhlin [2] a modelem 
rozetřených trhlin (Obr.  3). Model byl vyvinut autory programu ATENA a je označován jako 
„Fracture-plastic constitutive model“. 

Skutečná diskrétní trhlina je simulována oblastí (pásem) lokalizovaných poměrných přetvoření. 
Poměrné přetvoření reprezentující trhlinu je přitom úměrné velikosti konečného prvku. Funkce 
změkčení se tedy v této formulaci vypočte samostatně pro každý prvek, přičemž základní vztah 
pro otevření trhliny (CMOD) zůstane zachován. Tento přístup je vzhledem ke své energetické 
formulaci objektivní, a vliv sítě konečných prvků na porušení materiálu i konstrukce je zde 
zanedbatelný. Hlavními parametry pro správné modelování tahového porušování, vznik a 
rozvoj trhlin, a tahové změkčení materiálu porušeného trhlinami jsou pevnost v tahu a lomová 
energie. Základní tvar funkce (křivky) pro otevírání trhliny a současný pokles napětí je dán 
exponenciálním zákonem podle [16], viz Obr.  3.  

Chování betonu v tlaku je modelováno s využitím speciální teorie plasticity s neasociovaným 
zákonem tečení [9]. Základním materiálovým parametrem pro modelování tlakového 
poškození je jednoosá pevnost v tlaku (krychelná či válcová). Celková odezva konstrukce (např. 
zatěžovací diagram) je rovněž ovlivněna počáteční hodnotou modulu pružnosti, případně 
dalšími parametry nelineárního modelu materiálu. 
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Při modelování celých velkých konstrukcí jako např. kontejnmentů je výhodné využít 
skořepinové prvky [4]. V programu ATENA představuje vhodný prvek pro modelování 
stěnových konstrukcí speciální 3D skořepinový prvek [19]. Jedná se o speciální prvek dostupný 
v programu ATENA, který má na vstupu shodnou geometrii jako 20-ti uzlový izoparametrický 
prvek typu „brick”. Tento přístup zjednodušuje přípravu modelu a jakékoliv napojování na 
okolní „solid” prvky, jelikož využívá pouze stupně volnosti ve formě posunů. Na začátku 
numerické analýzy se vstupní geometrie automaticky změní na externí geometrii dle Obr. 4. 
Jelikož uzly 17 a 18 obsahují pouze tzv. „bubble“ funkci, prvek je post-procesován stejným 
způsobem jako standartní 20-ti uzlový izoparametrický prvek. Interně jsou všechny vektory a 
matice prvku odvozovány na základě interní geometrie.  

Skořepinový prvek je interně rozdělen do několika vrstev, aby bylo možné simulovat jakýkoliv 
nelineární děj po tloušťce skořepinového prvku, viz Obr.  5. V tomto modelu jsou použity 4 
vrstvy pro všechny skořepinové prvky. Prvek také obsahuje speciální vrstvy pro výztuž. Je 
možné zadat libovolné množství výztužných vrstev s různými orientacemi výztuží. 
Skořepinový prvek umožňuje vypsat napětí v lokálním souřadném systému prvku.  

Předpínací výztuž je modelována prutovými prvky s jednoosou napjatostí zabudovanými do 
prvků betonu metodou „embedded bars“. Pro modelování soudržnosti program umožňuje 
postihnout možný pokluz mezi výztuží a betonem. 
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Obr. 4: Číslování 3D skořepinového prvku (CCIsoShellBrick <xxxx….>) 

 



Analýza kontejnmentu v programu ATENA  TACR TH02020843 

Strana 11/114 

 

 

Obr.  5: Zobrazení vrstev skořepinového prvku a vrstvy výztuže 
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3 Validace numerických modelů 
Při nelineární simulaci je zásadní důkladná validace a ověření numerických a materiálových 
modelů. Validace materiálových a numerických modelů je provedena s využitím 
experimentálních zkoušek z výzkumných projektů, které se zabývají shodnou nebo obdobnou 
problematikou. Pro tlakové zatížení kontejnmentů byl využit experiment, který v letech 2006-
2012 probíhal v indických laboratořích Bhabha Atomic Research Center v Mumbai [17]. Jako 
další experimentální program byl zvolen projekt CASH [22]. Tento projekt se zaměřuje na 
dynamické chování masivních konstrukcí jaderných elektráren s důrazem na problematiku 
zemětřesení. Výsledky lze využít pro ověřování numerických modelů při dynamických jevech 
a opakovaném namáhání, ke kterým může docházet při řešené problematice těžkých havárií.  

 

3.1 Bhabha Atomic Research Containment BARCOM 

Bhabha Atomic Research Center (BARC) je instituce v Indii, která vystavěla zmenšený model 
(1:4) vnitřního předpjatého kontejnmentu, na kterém byla pak provedena celá řada přetlakových 
testů. Tento model byl vystaven v letech 2006-2008 a v letech 2010-2012 byl zkoušen na vnitřní 
přetlak až do „kolapsu“. V rámci tohoto experimentu uspořádal BARC mezinárodní soutěž 
("International Robin Round Analysis") pro predikci chování kontejnmentu a stanovení 
maximální únosnosti, které bude dosaženo během zkoušení [17].  

Zkratka BARCOM představuje Bhabha Atomic Research Containment, což je zmenšený model 
(1:4) vnitřního předpjatého kontejnmentu, představující 540 MWe těžkovodní tlakový reaktor 
(PHWR), který je postaven u města Tarapur v Indii, znám pod zkratkou TAPS (Tarapur Atomic 
Power Station). Tento těžkovodní tlakovodní kontejnment je navržen jako dvoustupňový 
kontejnment, kde je vnitřní skořepina předpjatá dle ortogonálního vzoru se čtyřmi ztužujícími 
žebry a kotevním prstencem.  

Stavba tohoto modelu začala v listopadu 2006 na ploše areálu TAPS. Konstrukce je 4x 
zmenšený model skutečného kontejnmentu (Obr. 6), kde jeho základní schéma je zobrazeno na 
Obr.  12 (výška 15,75m nad úrovní základu s vnějším průměrem prstence 13,076m). 
Konstrukce zmenšeného kontejnmentu spočívá na základu tvaru válce, který má výšku 3 m a 
vnější průměr 15,6 m. V konstrukci základu je provedena technická chodba pro dodatečné 
předpínání výztuže (Obr.  7). V rámci výstavby bylo provedeno mnoho zkoušek (1:1) simulující 
provádění výstavby. Obr.  8 a Obr.  9 zobrazují části konstrukce, které byly separátně zhotoveny 
pro ověření kvality prováděných prací. V železobetonové konstrukci kontejnmentu je 
provedeno mnoho prostupů, tak aby byla zajištěna modelová shoda. Mezi nejvýznamnější 
otvory (z pohledu matematického modelování, tedy vlivu na celkovou odezvu konstrukce) patří 
dva otvory v kopuli SG (steam generátor Obr.  10 a Obr.  11) přestavující odvodní a přívodní 
potrubí k parogenerátorům a tři otvory ve stěně kontejnmentu (EAL "emergency airlock", 
FMAL "fuel machine airlock" a MAL "main airlock" Obr.  11). Tyto svislé otvory jsou 
zobrazeny v rozvinutém pohledu na stěnu kontejnmentu (Obr.  13) a jsou půdorysně umístěny 
ve středu pole, které je tvořeno příslušnými žebry (jejich orientace je dána azimutem 90°, 180° 
resp. 270°). K těmto otvorům přiléhá rozšířená část stěny pro zajištění dostatečné tuhosti a 
možnosti kotvení předpjaté výztuže.  
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Konstrukce modelu je navržena na návrhový přetlak 0,1413 MPa. V rámci výstavby modelu, 
byly na předem stanovených místech osazeny senzory (SSL "specified sensor locations") 
umožňující sledování odezvu konstrukce. Část senzorů včetně jejich označení je zobrazena v 
rozvinutém pohledu na stěnu (Obr.  13)  

 
Obr. 6: Fotografie modelu BARCOM 

 

 

Obr.  7: Technická chodba v základové konstrukci 
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Obr.  8: Modely pro ověření kvality prováděných prací (vlevo přibetonování u horních otvorů  a vpravo 
napojení svislé stěny na základovou konstrukci s technickou chodbou) 

 

Obr.  9: Napojení ostění otvoru na betonovou konstrukci 
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Obr.  10: Otvor v kopuli (odvodní potrubí od parogenerátoru) 

 

Obr.  11: Hlavní vstup do kontejnmentu (MAL) 
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Obr.  12: Základní schéma uspořádání BARCOM 
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Obr.  13: Rozvinutý pohled na stěnu kontejnmentu BARCOM 
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3.1.1 Numerický model kontejnmentu BARCOM 

Jedná se o 3D model, kde je železobetonový základ tvořen iso-parametrickými elementy s 
kvadratickým základem bázové funkce s rozetřenou výztuží, konstrukce nad základy jsou 
tvořeny trojrozměrnými Ahmad skořepinovými prvky s diskrétní výztuží v příslušných 
vrstvách a předpjatá výztuž je modelováno jako vložená výztuž (jednorozměrný prvek) s 
přesnou polohou a trajektorií odpovídající výkresové dokumentaci. Numerický model je 
zobrazen na Obr. 14 - Obr.  16. 

 

 

Obr. 14: Pohled na MKP síť 

 

 

Obr.  15: 3D model předpjaté výztuže v prostřední GiD 
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Obr.  16: Pohled na 3D numerický model v prostředí GiD 

Při tvorbě numerického modelu byly použity následující materiálové parametry pro beton (Tab. 
1), klasickou výztuž (Tab. 2) a předpínací výztuž (Tab. 3).  
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Tab. 1: materiálové vlastnosti betonu 

 

 

Tab. 2: Materiálové vlastnosti klasické výztuže 

 

 

Tab. 3: Materiálové vlastnosti předpjaté výztuže  

 

Pomocí programu ATENA bylo pro účely porovnání experimentu analyzováno několik 
výpočetních modelů se započtením různých vlivů (ztráty třením, relaxace výztuže, smršťování 
betonu, dotvarování betonu) a jejich kombinací. Do porovnání budou zahrnuty čtyři z nich [13]:  

 Model 0 – konstantní průběh napětí v předpjaté výztuži  
 Model 1 – reálný průběh napětí v předpjaté výztuží 
 Model 2 – jako model 1 + vliv relaxace výztuže a smrštění betonu 
 Model 3 – jako model 2 + vliv dotvarování 

 

Porovnání výsledků s měřenými daty: 
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Obr.17: Porovnání výsledků s měřenými daty. S01) Posun v horizontálním směru sensor S01, S02) Posun 
v horizontálním směru sensor S02 

 

Obr. 18: Porovnání výsledků s měřenými daty. S03) Posun v horizontálním směru sensor S03, S04) Posun 
ve vertikálním směru sensor S04 
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Obr. 19: Porovnání výsledků. Model 1 – trhlina skrz tloušťku stěny 

 

Obr. 20: Porovnání výsledků. Model 1 – deformovaný tvar při maximální únosnosti 
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Během přetlakových testů vznikaly první trhliny skrz celou konstrukci při přetlaku cca 1,56 
násobku návrhové hodnoty. Průběh trhlin je patrný z Obr. 19. Tyto trhliny vznikaly u všech 
modelů podobně. Maximální únosnost se pro modely pohybovala v rozmezí 3,5-3,6 násobku 
návrhové hodnoty přetlaku. Deformovaný tvar při maximální únosnosti je ukázán na Obr. 20. 

Jak je patrné z předchozích grafů (Obr.17, Obr. 18) každý model se chová trochu jinak. Každý 
započtený vliv do analýzy zlepšuje predikci skutečného chování. Výsledný model 3 
nejvhodněji aproximuje skutečné chování konstrukce. Z výsledků lze odhadnout, že smrštění a 
dotvarování betonu spolu s relaxací předpjaté výztuže nehrají tak významnou roli při 
maximální únosnosti. Významnější vliv hraje pouze smrštění a dotvarování betonu.  

3.2 CASH benchmark test 

CASH je mezinárodní srovnávací soutěž pořádaná OEDC-NEA (Nuclear Energy Agency). 
Jejím cílem je zhodnotit spolehlivost nástrojů a metod predikce chování železobetonových 
smykových stěn na seizmické zatížení.   

V první fázi testu byli účastníci vyzváni, aby kvalifikovali a naladili své výpočetní metody na 
základě několika experimentálních zatěžovacích podmínek (statických, cyklických a 
dynamických). Výpočty bylo možno porovnat s výsledky s experimentálními zkouškami 
“SAFE” (smykové železobetonové panely testované v evropských laboratořích ELSA v letech 
1997-1998. V druhé fázi již účastníci zjišťovali kapacitu smykové stěny extrahované z budovy 
JE, předpovídali její chování na statické, statické cyklické i dynamické zatěžování. 

Pro testování první fáze testu byl vytvořen numerický model v programu ATENA, který je 
zobrazen na Obr. 22 a Obr. 23. Pomocí tohoto modelu byly ověřeny následující testy (Obr. 21): 

 Test 1: Pushover analýza. Konstrukce je staticky zatížena pomocí vodorovného zatížení 
a je zkoumána její vodorovná odezva. 

 Test 2: Statická cyklická pushover analýza. Konstrukce je opakovaně střídavě 
zatěžována vzrůstající silou.  

 Test 3: Dynamická analýza. Konstrukce je zatěžována pomocí akcelerogramu. 
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a)                                                b)                                                   c) 

Obr. 21: CASH benchmark - a) statická pushover analýza, b) cyklická statický analýza, c) dynamická 
analýza 

 
Obr. 22: CASH benchmark – model v programu ATENA včetně rozměrů 
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Obr. 23: CASH benchmark – konečně-prvkový model v programu 

Výsledky testu 1: V tomto testu bylo na horní rám konstrukce působeno vodorovnou silou a 
zjišťovala se vodorovná deformace. Deformovaný tvar s vyznačenou šířkou trhlin je zobrazen 
na Obr. 24. Na Obr. 25 je ukázáno porovnání výsledné křivky numerického výpočtu s křivkami 
naměřenými během experimentu. 
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Obr. 24: CASH benchmark – test 1 –pushover analýza, za vrcholem únosnosti. Šírka trhliny >0.5mm 

 
Obr. 25: CASH benchmark – test 1 –pushover analýza, Porovnání numerických výsledků 
s experimentálními. 

Výsledky testu 2: V tomto testu bylo na horní rám konstrukce působeno opakovaně střídavě 
vodorovnou silou, ta navíc byla postupně zvyšována. Výsledky z vrcholu únosnosti spolu 
s obalovými křivkami cyklického zatěžování jsou ukázána na Obr. 26 a Obr. 27. 
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Obr. 26: CASH benchmark – test 2 –cyklická analýza, za vrcholem  únosnosti. Šírka trhliny >1mm 

 
Obr. 27: CASH benchmark – test 2 – cyklická analýza, Porovnání numerických výsledků s experimentálními. 

 

Výsledky testu 3: V tomto testu byla konstrukce zatěžována dle dodaného akcelerogramu.  
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Průběh hlavních napětí je zobrazen na Obr. 28. Na tomto obrázku je zobrazen i průběh 
deformací měřeného bodu, na které je možné pozorovat vznik smykových trhlin v obou 
hlavních směrech namáhání.  

 

 
Obr. 28: CASH benchmark – test 3 – dynamické zatěžování dle akcelerogramu 

Další částí benchmarku CASH je fáze 2B. V této fázi jsou zkoumány dvě mírně odlišné 
několikapatrové smykové stěny. První konstrukce (dále označována jako „pravidelná“) má 
všechna pole v jednotlivých patrech vyplněná ŽB zdí (Obr. 29a). Druhá konstrukce (dále 
označována jako „nepravidelná“) se od pravidelné liší jedním chybějícím vyplněným polem 
(Obr. 29b). Rozměry jsou znázorněny na Obr. 30. Experimentálně naměřené hodnoty dosud 
nejsou k dispozici. Fáze 2B je rozdělena do dvou hlavních částí, z nichž každá je provedena pro 
obě zkoumané konstrukce: 

 Část 1: Nelineární pushover analýza – konstrukce je staticky zatížena pomocí 
vodorovného zatížení o intenzitě rozložení odpovídající prvnímu vlastnímu tvaru 
(získanému modální analýzou) 
 

 Část 2: Lineární a nelineární dynamická analýza – konstrukce je zatížena předepsaným 
akcelerogramem podloží 
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Obr. 29: CASH benchmark fáze 2B – model v programu ATENA a) pravidelná konstrukce, b) nepravidelná 
konstrukce 

 

Obr. 30: CASH benchmark fáze 2B – rozměry konstrukce 

Při tvorbě numerického modelu byly použity následující materiálové parametry pro beton a 
ocelovou výztuž: 
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Tab. 4: CASH benchmark fáze 2B – výpočetní parametry pro beton 

Beton Hodnota 

Modul pružnosti E [GPa] 30 

Poissonovo číslo ν [-] 0,2 

Tlaková pevnost fc [MPa] -35 

Tahová pevnost ft [MPa] 2 

Specifická lomová energie Gf [N/m] 55 

Plastické přetvoření cp  [-] -0,0012169 

Tab. 5: CASH benchmark fáze 2B – výpočetní parametry pro ocel 

Výztuž Hodnota 

Modul pružnosti E [GPa] 200 

Mez kluzu σy [MPa] 500 

Mez pevnosti σT [MPa] 597,5 

Mezní poměrné protažení Ɛu [-] 0,1 

 

Výsledky části 1:  

V tomto výpočtu je konstrukce zatížena ve vodorovném směru zatížením, jehož rozložení po 
výšce konstrukce odpovídá prvnímu vlastnímu tvaru získanému modální analýzou. Konstrukce 
je zatížena vlastní tíhou a dále je pak na úrovni každého patra rovnoměrně rozděleno svislé 
zatížení 600 kN. Na Obr. 31 jsou zobrazeny deformované tvary s výskytem trhlin pro obě 
konstrukce, maximální posuv dosahuje hodnoty 100mm. Obr. 32 poté ukazuje L-D diagram pro 
obě konstrukce. 

Výsledky části 2:  

V této části se již jedná o plně dynamickou analýzu, k vlastní hmotě konstrukce je dle zadání 
na úrovni každého patra přidána hmota 60t ve svislém směru a 500t ve směru vodorovném. 
Konstrukce je následně zatížena zadaným akcelerogramem podloží. Tato analýza byla doposud 
provedena pouze pro případ lineárně pružného materiálu pravidelné konstrukce. Dalším 
krokem bude provést totožný výpočet za použití materiálových nelinearit a totéž zopakovat pro 
konstrukci nepravidelnou. Na Obr. 33 je zobrazen graf závislosti maximálního vodorovného 
posuvu konstrukce na čase.   
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Obr. 31: CASH benchmark fáze 2B – část 1 –pushover analýza, za vrcholem únosnosti. Šírka trhliny 
>0.1mm, maximální posuv 100mm, a) pravidelná konstrukce, b) nepravidelná konstrukce 

 
Obr. 32: CASH benchmark fáze 2B – část 1 –pushover analýza, L-D diagram 
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Obr. 33: CASH benchmark fáze 2B – část 2 –lineární dynamická analýza, pravidelná konstrukce, závislost 
největšího posuvu na čase 
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4 Popis konstrukce kontejnmentu JE Temelín  
Objekt SO 800/01,02,03 – Budova reaktoru je umístěna v areálu JETE. Objekt sousedí ze strany 
jihozápadní se strojovnou a rozvodnou. Rozsah numerického modelu je znázorněn vyznačeným 
výřezem na Obr.  34.  

 
Obr.  34: Řez kontejnmentem – zobrazení modelované části [21] 

Součástí modelu je základová část – objekt SO 800/01 (Obr.  35) ze které jsou modelovány 
svislé konstrukce nad stropem v úrovni +6,60 m. Tyto stěny slouží jako podpora pro 
hermetickou část (kontejnment) SO 800/02. Stěny jsou sestavovány ze stěnových 
železobetonových (ŽB) a ocelových buněk, které jsou vyplněny monolitickým betonem. ŽB 
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stěnové buňky se vyrábí spojením dvou plošných bednících ŽB desek. Tloušťka stěnových 
buněk je stanovena na 410, 600, 900 a 1200 mm. Pro zhotovení stěn se používá beton třídy IV 
(B 330). Vodopropustnost betonu W 4, objemová hmotnost betonu je 2150 kg/m3. Sloupové 
buňky mají vnější rozměr 600x680 mm a jsou tvořeny ze dvou desek tvaru L tl. 80 mm. Mezi 
deskami je ocelový koš a celý prostor mezi deskami je vyplněn betonem. Dále jsou zde 
montované ŽB příčky o tl. 100 mm, které mají výztuž při obou površích [21].  

 
Obr.  35: Půdorys objektu na výškové úrovni +6,60 m [21] 

Hlavní částí modelu je hermetická zóna (obálka, kontejnment) SO 800/02. Hermetická zóna se 
skládá ze stropu na kótě +13,20 m, obálky s kopulí a vnitřní vestavby se šachtou reaktoru. 
Hermetická část tvoří uzavřený prostor, ve kterém jsou nainstalovány všechny důležité jaderné 
technologie výrobního procesu, zejména reaktor, primárná okruh, hlavní cirkulační čerpadla, 
parogenerátory a řada dalších zařízení. Celý prostor o objemu 60 000 m3 je hermeticky oddělen 
od ostatních částí, jak elektrárny, tak širšího okolí. V tomto prostoru, bez ovlivnění okolí, 
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probíhají hlavní výrobní procesy a budou eliminovány všechny případné nehody až do velikosti 
takzvané maximální projektové havárie.  

Hermetická část SO 800/02 se skládá ze dvou částí: vnitřní konstrukce hermetického prostoru 
a ochranná hermetická obálka. V numerickém modelu, který je popisován v této části zprávy, 
je řešena především ochranná hermetická obálka.  

Kontejnment je válcového tvaru se stěnami vetknutými do desky na kótě +13,20 m. Jedná se o 
železobetonovou desku tl. 2,4 m o půdorysném rozměru 67,8 x 67,8 m. Deska je tvořena 
stropními ocelovým armobloky a je použit beton B 25.  

 
Obr.  36: Půdorys objektu na výškové úrovni +36,60 m [21] 

Stěna válce má tloušťku 1,2 m a je ve výšce +55,60 m ukončena masivní římsou výšky cca 6 m 
(55,60 až 61,57 m). Stěny jsou řešeny z ocelových bloků, které mají na vnitřních plochách 
hermetickou oblicovku tl. 8 mm. Vnější plochy mají do úrovně +25,00 m ztracené bednění 
z plechu tl. 4 mm. Nad kótou +25,50 m je uvažováno posuvné bednění. Prostor mezi plechy je 
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vybetonován betonem třídy V (B 450) o objemové váze 2500 kg/m3. Kontejnment je uzavřen 
kopulí, která je vetknuta do římsy. Tloušťka stěny kopule je 1,10 m. Vrchlík kopule je na kótě 
+66,55 m. Kopule je kulový vrchlík výšky 5 m s vnitřním hermetickým obkladem tl. 8 mm. 

Stavební konstrukce kontejnmentu je předpjatá železobetonová. Kontejnment je předepnut 
systémem volných předpínacích kabelů vedených kabelovými kanálky z PE-trubek průměru 
225 mm. Válcová část je předepnuta 96 kabely, kopule 36 kabely. Oba systémy lan válce 
a kopule jsou kotveny v římse. Konstrukce je dále vyztužena betonářskou výztuží jakosti 
10  505 a 10 216. Ocelová vystýlka, která zajišťuje hermetičnost konstrukce, je vyrobena z oceli 
jakosti 11 378, tloušťky 8 mm. V kontejnmentu jsou dva osobní hermetické vstupy na kótách 
+19,20 m (havarijní) a +36,60 m (hlavní) [21].  
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Obr.  37: Vedení kabelů ve válcové stěně – zobrazení části s otvory [14] 
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Obr.  38: Vedení kabelů v půdorysu kopule [14] 

Uvnitř kontejnmentu je vestavba tvořená systémem ocelových stěn a stropů vyplněných 
betonem. Tato část není v numerickém modelu uvažována.  

Obestavba budovy reaktoru SO 800/03 obklopuje v osmi podlažích kontejnment od kóty 
+13,20 m do +45,40 m. Obestavba a kontejnment jsou navzájem odděleny dilatační mezerou 
100 mm. Obestavba není v numerickém modelu uvažována.  

4.1 Materiály 

Konstrukce kontejnmentu je z železobetonu, stěny a kopule obálky jsou navíc předepjaty 
kabely. Dle dostupných informací je pro stěny a kopuli použit beton třídy V (odpovídá 
pevnostní třídě C30/37). Pro stěny, které jsou modelovány pod samotným kontejnmentem, je 
použit beton třídy IV (odpovídá pevnostní třídě C25/30). Strop na kótě +13,20 m je z betonu B 
25 (odpovídá pevnostní třídě C20/25).  

Betonářská výztuž je z oceli 10 505 a 10 216. Ocelová vystýlka zajišťující hermetičnost 
konstrukce je z oceli jakosti 11 378 [21].  

4.2 Zatížení při TH 

V případě TH se předpokládá nárůst teploty a tlaku uvnitř kontejnmentu. Pro skutečné zatížení 
obálky kontejnmentu typu VVER 1000 nejsou k dispozici žádné fyzikální experimenty, proto 
je cílem numerické analýzy stanovit mezní únosnost obálky kontejnmentu. Pro základní 
nastavení zatížení lze vycházet z hodnot stanovených pro LOCA havárii. Návrhové hodnoty 
pro LOCA havárii pro JE Temelín jsou uvedeny v Tab. 6. Graf na Obr. 39 zobrazuje průběhy 
teplot na povrchu vybraných konstrukcí v průběhu LOCA havárie. Mezní únosnost 
kontejnmentu bude stanovena postupným zvyšováním vnitřního přetlaku až do porušení 
konstrukce. Průběh teplot uvnitř kontejnmentu bude uvažován jako při havárii typu LOCA.   
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Tab. 6: Parametry LOCA [12] 

Parametry Jednotka Režim normálního 
provozu 

Režim „velkého“ 
úniku (velká 

LOCA) 

Teplota C 
(K) 

15 - 60 
(288 - 333) 

do 150 
(do 423) 

Tlak (absolutní) MPa 
(kp/cm2) 

0,085 - 0,103 
(0,85 - 1,03) 

do 0,49 
(do 5,0) 

Vlhkost (relativní)  do 90 parovzdušná směs 

Doba trvání režimu h - do 10 

Četnost výskytu režimu - - 1 x za životnost 

Pohavarijní teplota C 
(K) 

- 20 - 60 
(293 - 333) 

Pohavarijní tlak (absolutní) MPa 
(kp/cm2) 

- 0,049 - 0,118 
(0,5 - 1,2) 

Doba trvání pohavarijního 
režimu 

dny 
- 30 
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Obr. 39: Časové průběhy teplot na povrchu vybraných konstrukcí při LOCA havárii [12] 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

0 38 45
2

2,
7

50

7,
5

01

12
,5

0
1

17
,5

0
2

22
,5

0
0

27
,5

0
0

te
p

lo
ta

 (
°C

)

čas (s)

Časové průběhy teplot

kontejnment podlaha reaktorového sálu

stěny sg boxu podlaha sg boxu

stěny šachty reaktoru



Analýza kontejnmentu v programu ATENA  TACR TH02020843 

Strana 41/114 

 

5 Výpočtový model kontejnmentu JE Temelín 
Tato kapitola popisuje vytvořený výpočetní model železobetonové předpjaté konstrukce 
kontejnmentu JE Temelín. Model vychází z výkresové dokumentace JE Temelín, na kterou je 
ve zprávě odkazováno (kap. 4). Pomocí numerického modelu byla vyhodnocena odezva na 
zatížení při TH, jak je uvedeno v předešlé kap.4.2. 

 

5.1 Geometrie modelu 

Numerický model na Obr.  40 se skládá ze dvou základních částí. První z nich je samotný 
kontejnment, druhou je základová část, ze které je modelováno jedno podlaží, aby bylo správně 
reprezentováno podepření kontejnmentu. Toto rozdělení je patrné z Obr.  41. Další důležitou 
částí modelu jsou předpínací kabely ve válcové stěně a kopuli. 

 
Obr.  40: Zobrazení modelu 
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Obr.  41: Rozdělení modelu na základovou část a kontejnment 

Základová část 

Ze základové části jsou v modelu uvažovány svislé konstrukce nad stropem v úrovni +6,60 m. 
Tyto stěny slouží jako podpora pro hermetickou část (kontejnment) SO 800/02. Stěny jsou 
zobrazeny na Obr.  42 a jejich rozmístění je v souladu s projektovou dokumentací.  

Kontejnment  

Základová část 
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Obr.  42: Modelovaná část základové části – pohled na konstrukci zespoda 
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Obr.  43: Modelovaná část základové části včetně sítě konečných prvků 

 

 
Obr.  44: Modelovaná část základové části – půdorysné umístnění stěn 
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Kontejnment 

Model kontejnmentu se skládá z betonové vnější části a hermetické oblicovky tl. 8 mm, která 
uzavírá vnitřní prostor kontejnmentu. Obr.  45 a Obr.  46 zobrazuje svislý řez oběma částmi 
konstrukce zároveň. Oblicovka je zobrazena zelenou barvou na Obr.  47. Oblicovka je v modelu 
řešena pouze dvojrozměrně jako plocha kopírující kontejnment. 

Spodní část kontejnmentu tvoří železobetonová deska tloušťky 2,4 m. Na desce stojí válcová 
stěna, která se ve spodní části zužuje z šířky 1,8 m na šířku 1,2 m. V části pod římsou se tloušťka 
stěny opět zvyšuje na hodnotu 2,1 m. Následuje římsa vysoká 6 m, která má ve spodní části 
šířku 2,9 m a v horní části 7,9 m. Nad římsou se dále nachází kopule kontejnmentu tl. 1,1 m, 
která je vysoká 5,3 m. Půdorysný rozměr desky je 67,8 x 67,8 m. Vnější průměr kontejnmentu 
je 47,4 m. Ve stěně jsou modelovány dva kruhové otvory, středy těchto otvorů leží ve výšce 
+20,40 m a +36,60 m. Stěna kontejnmentu je okolo těchto otvorů zesílena, u horního otvoru na 
tl. 1,95 m a u spodního otvoru na tl. 1,57 m.   

Vyztužení válcové stěny, římsy a střešní kopule je modelována rozptýlenou výztuží dle 
podkladů ve výkresové dokumentaci. V místě zesílení v okolí otvorů je diskrétně modelována 
příčná výztuž, viz Obr. 48. U betonářské výztuže se předpokládá plné spolupůsobení betonu a 
výztuže bez pokluzu v soudržnosti. Vliv soudržnosti betonu a výztuže je zohledněn tahovým 
porušením betonu v okolí výztuže. 
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Obr.  45: Svislý řez konstrukcí kontejnmentu - zobrazení bez oblicovky 

 
Obr.  46: Svislý řez konstrukcí kontejnmentu – druhá část se zobrazením otvorů bez oblicovky 
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Obr.  47 - Zobrazení oblicovky v modelu 

 
Obr. 48: Detail příčné výztuže v okolí otvorů 

Předpínací kabely 

V konstrukci se nachází předpínací kabely ve válcové stěně (96 kabelů) a v kopuli (36 kabelů). 
Jejich geometrie je vytvořena na základě výkresové dokumentace. Jednotlivá předpínací lana 
jsou modelována prutovými prvky vloženými do prvků betonu (metodou „embedded 
reiforcement“) s osovou tuhostí. Vymodelované kabely jsou zobrazeny na Obr.  49 až Obr.  51. 
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Obr.  49: Model – kabely ve válcové stěně 
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Obr.  50: Model – kabely v kopuli 

 
Obr.  51: Model – boční pohled na kabely v kopuli kontejnmentu 

5.2 Síť konečných prvků 

Výpočetní model se skládá z 26 422 elementů a 87 162 uzlů. Pro zasíťování jednotlivých 
konstrukčních dílců byly použity prvky typu brick (hexahedron) u složitějších dílců byla 
použita semistrukturovaná síť. Detailní přehled sítě konečných prvků je uveden v Tab. 7 a 
označení jednotlivých konstrukčních dílců je patrné z Obr.  52.  
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Tab. 7: Přehled sítě konečných prvků 

Konstrukce Typ prvků Počet prvků  

Základová část – stěny Kvadratické objemové prvky 
typu hexahedron 

1340 

Základová část – deska Kvadratické objemové prvky 
typu hexahedron 

2094 

Válec a kopule Kvadratické skořepinové 
prvky typu hexahedron 

3522 

Věnec (římsa) Kvadratické objemové prvky 
typu hexahedron 

880 

Oblicovka Kvadratické plošné prvky 
typu quadrilateral, tl. prvku 
8 mm 

4147 

Předpínací výztuž Lineární 1D prvky 13468 

Příčná výztuž v okolí otvorů Lineární 1D prvky 971 

 

 
Obr.  52: Model se sítí konečných prvků včetně popisu jednotlivých konstrukcí 
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5.3 Materiálové parametry  

Materiálové parametry jsou ve výpočetním modelu uvažovány s charakteristickými hodnotami 
tzn. bez bezpečnostních součinitelů. Dalším důležitým bodem při zadávání materiálů 
do numerického modelu je volba konstitutivních vztahů pro každý materiál. Volba 
materiálových modelů a materiálových parametrů v numerickém modelu je shrnuta 
v následujících tabulkách - Tab. 8 - Tab. 13.   

V základové části byl použit pro desku pod kontejnmentem pružný matriál s parametry betonu 
C20/25, pro stěny v základové části byl použit pružný materiál s parametry betonu C25/30. 
Parametry pružného materiálu jsou uvedeny v Tab. 8 a jejich přiřazení v numerickém modelu 
je patrné z Obr.  53. Pro oblicovku (ocelovou vystýlku) kontejnmentu byl použit materiál 
ocelový s Von Misesovou podmínkou plasticity (parametry materiálu viz Tab. 8, přiřazení viz 
Obr.  53). 

 

Tab. 8: Materiálové vlastnosti - pružný materiál a ocel 

Elastic C20/25 – deska pod kontejnmentem 

Materiálový model Lineárně pružný 

Modul pružnosti E [MPa] 30000 

Poissonovo číslo ν[-] 0,2 

Objemová tíha γ [KN/m3] 25 

Elastic C25/30 – stěny základové části 

Materiálový model Lineárně pružný 

Modul pružnosti E [MPa] 31000 

Poissonovo číslo ν [-] 0,2 

Objemová tíha γ [KN/m3] 25 

Ocelová vystýlka 

Materiálový model Von Mises plasticita 

Modul pružnosti E [MPa] 200000 

Poissonovo číslo ν [-] 0.3 

Modul zpevnění H [MPa] 747 

Mez kluzu σy [MPa] 360 

Objemová tíha γ [KN/m3] 78,5 
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Obr.  53: Přiřazené materiály v numerickém modelu - pružný materiál a ocel 

Pro stěny, střešní kopuli i věnec byl v modelu uvažován beton C30/37 (viz parametry Tab. 9). 
Materiálový model betonu, který je používán v programu ATENA je popsán v kap. 2. 
Betonářská výztuž ve skořepinových prvcích je modelována jako rozptýlená v jednotlivých 
vrstvách skořepinového prvku. V Tab. 10 je uveden rastr výztuže ve skořepinových prvcích, 
který je použit v numerickém modelu. Ve vlastnostech skořepinových prvků musí být také 
vhodně definován lokální souřadný systém. Lokální osy X a Z jsou v programu ATENA 
definovány pomocí vektorů. V numerickém modelu kontejnmentu je dodržena následující 
orientace skořepinových prvků: 

 Lokální osa Z: ve směru normály, kladný směr je směrem ven (vnější povrch stěny) 
 Lokální osa X: směrem nahoru  

V objemových prvcích (ve věnci) je modelována rozptýlená výztuž pomocí kompozitního 
materiálu. Stupeň vyztužení přiřazený v materiálu pro věnec je uveden v Tab. 11. 

 

Tab. 9: Materiálové parametry betonu C30/37  

Beton C30/37 - kontejnment 

Materiálový model 3D 
Křehkoplastický 

Modul pružnosti E [MPa] 32000 

Poissonovo číslo ν [-] 0,2 

Specifická hmotnost ρ [MN/m3] 0,025 

Součinitel teplotní roztažnosti α [1/K] 1,2E-05 
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Pevnost v tahu Ft [MPa] 2 

Pevnost v tlaku Fc [MPa] -30 

Specifická lomová energie Gf [MN/m] 5E-05 

Vzdálenost trhlin smax [m] 0,2 

Plastické přetvoření εcp -0,0012244 

Kritická tlaková deformace wd [m] -5E-04 

Redukce tlakové pevnosti vlivem trhlin rc
lim [-] 0,8 

Průměr kameniva [m] 0,02 

 

Tab. 10: Rozptýlená výztuž ve skořepinových prvcích 

Část Množství výztuže Krytí 

Shell stěna Vnitřní ve směru X: Ø25/200 mm 
Vnitřní ve směru Y: Ø25/300 mm 
Vnější ve směru X: Ø25/200 mm 
Vnější ve směru Y: Ø25/300 mm 

Vnější: 150 mm 
Vnitřní: 120 mm 

Shell střecha Vnitřní ve směru X: Ø25/150 mm 
Vnitřní ve směru Y: Ø25/300 mm 
Vnější ve směru X: Ø25/150 mm 
Vnější ve směru Y: Ø25/300 mm 

Vnější: 150 mm 
Vnitřní: 120 mm 

Shell v okolí 
horního otvoru 

Vnitřní ve směru X: Ø28/200 mm 
Vnitřní ve směru Y: Ø28/300 mm 
Vnější ve směru X: Ø28/200 mm 
                                Ø32/500 mm 
Vnější ve směru Y: Ø28/300 mm 

Vnější: 150 mm 
Vnitřní: 120 mm 

Shell v okolí 
spodního otvoru 

Vnitřní ve směru X: Ø28/200 mm 
Vnitřní ve směru Y: Ø28/300 mm 
Vnější ve směru X: Ø28/200 mm 
Vnější ve směru Y: Ø32/300 mm 

Vnější: 150 mm 
Vnitřní: 120 mm 

 

Tab. 11: Rozptýlená výztuž ve věnci 

Část Stupeň vyztužení 

Římsa (věnec) Směr X: 2% 
Směr Y: 2% 
Směr Z: 1.2 % 
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Betonářská výztuž v kontejnmentu byla modelována s parametry uvedenými v Tab. 12. Tyto 
parametry odpovídají oceli 10505 dle ČSN 731201.  

Tab. 12: Materiálové parametry výztuží 

Betonářská výztuž - 10505 

Materiálový model Multi-lineární 

Modul pružnosti E [MPa] 210000 

Mez kluzu σy[MPa] 445 

Mez pevnosti σT[MPa] 490 

Mezní poměrné protažení εu [-] 0,05 

 

Přepínací výztuž je uvažována dle parametrů pro ocelový drát s nízkou relaxací čsl. výroby 
vyráběný podle podnikové normy PN 22-285-88 (Tab. 13). U předpínací výztuže lze definovat 
soudržnost výztuže a tím program umožňuje postihnout možný prokluz mezi výztuží a betonem 
(viz kap. 6.1.2). V kontejnmentu typu VVER 1000 nejsou předpínací lana zainjektována a jsou 
kotvena ve věnci (římse).  

Tab. 13: Materiálové parametry předpínací výztuže 

Předpínací výztuž 
Materiálový model Multi-lineární 

Modul pružnosti E [MPa] 200000 

Mez kluzu σy[MPa] 1620 

Mez pevnosti σT [MPa] 1800 

Mezní poměrné protažení εu [-] 0,04 

Plocha výztuže As [mm2] 8835 

 

5.4 Okrajové podmínky a monitorovací body 

Model je podepřen ve všech směrech na spodních koncích stěn v základové části viz Obr.  54. 
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Obr.  54 - Okrajové podmínky modelu 

Pro sledování odezvy konstrukce jsou na konstrukci numerického modelu umístěny dva 
senzory (Obr.  55). Senzor 1 sleduje vodorovné posuny v radiálním směru na válcové stěně 
kontejnmentu.  Senzor 2 je umístěn ve vrcholu střešní kopule a monitoruje svislé posunutí.  

 
Obr.  55. Umístění senzorů 
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6 Zatížení stavebních konstrukcí  
6.1 Zatěžovací stavy 

6.1.1 Vlastní váha 

Zatížení vlastní tíhou konstrukce, která je zadána dle objemové hmotnosti materiálů, viz Obr.  
56. Všechny betonové konstrukce jsou zadány s objemovou tíhou 25 KN/m3 s výjimkou stěn 
v základové části, pro které je použit beton s objemovou tíhou 21,5 KN/m3. Ocelová oblicovka 
je zadána s objemovou tíhou 78,5 KN/ m3. 

 
Obr.  56: Zadaná vlastní tíha konstrukce 

6.1.2 Předpětí 

Hodnota předpínací síly ve všech lanech je uvažována 9 MN. Tato hodnota odpovídá současné 
úrovně předpětí lan v JE Temelín. V analýze byly uvažovány tyto variantní způsoby aktivace 
předpětí v numerickém modelu:  

a) Bez pokluzu lan 

V této variantě je napínání lan v modelu aplikováno předepsáním přetvoření výztuže hodnotou 
-0,00538 (Obr. 57). 
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Obr. 57: Aktivace předpětí bez uvážení možného pokluzu lan 

b) S pokluzem lan 

Do materiálových parametrů předpjaté výztuže musela být prvně doplněna soudržnost výztuže. 
Pomocí těchto parametrů program umožňuje postihnout možný pokluz mezi výztuží a betonem. 
Soudržnost výztuže je v modelu definovaná dle parametrů v Tab. 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analýza kontejnmentu v programu ATENA  TACR TH02020843 

Strana 58/114 

 

Tab. 14: Soudržnost výztuže 

Bar with Bond/soudržnost výztuže 

Aktivní kotva Určuje, na kterém konci předpínacího lana se 
nachází aktivní kotva, tj. kotva, kde probíhá 
předpínání. 

V případě modelu dle 
Obr. 58 se aktivní 
kotva pro lana ve 
stěnách kontejnmentu 
nachází na horním 
konci a lana v kopuli 
na obou koncích.* 

c  [MPa] Koheze, tj. pevnost v soudržnosti. 

V kontejnmentu typu VVER 1000 nejsou 
předpínací lana zainjektovány. 

0,0 

po   [m] Obvod výztuže 0,17 

   [-/m] Koeficient tření v zakřiveném kabelu 0,05 

k     [-/m] Koeficient tření vlivem výrobních nepřesností 
v přímém vedení kabelu 

0,0001 

 

* Při definici je rozdílně postupováno pro lana ve stěně a pro lana ve střeše. U předpínacích 
lan ve stěně kontejnmentu lze v dolní části lan uvažovat ostrý deviátor, který zabraňuje 
výrazným pokluzům. Proto jsou předpínací lana ve stěně ve spodní části modelována 
rozpojená. Pro toto nastavení musí být ověřeno, zda orientace všech lan v modelu je 
směrem nahoru. Lana ve střeše jsou modelovány pomocí celé smyčky a předpínání je 
uvažováno z obou stran lan. 
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Obr. 58: Modelování předpínacích lan: a) přepínací lana ve stěně b) předpínací lana ve střeše 

Předpětí je v této variantě zadáno pomocí předpínacího napětí s hodnotou 1022 MPa. Pro lana 
ve stěně je uvažováno napínaní v jednom směru (start) a pro lana ve střeše je uvažováno 
napínaná z obou stran (start and end), viz Obr. 59.  

 
Obr. 59: Aktivace předpětí v modelu s možným pokluzem lan 

 

Zabránění 
pokluzů 
lan 

Předpínaní výztuže  Předpínaní výztuže 
z obou stran a) b) 
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6.1.3 Provozní a užitná zatížení 

Provozní a užitná zatížení nehrají v modelu celého kontejnmentu významnou roli, a proto 
nejsou v modelu uvažovány.  

6.1.4 Teplota 

Průběh teploty na vnitřním povrchu kontejnmentu je uvažován podle parametrů pro LOCA 
havárii (kap. 4.2). Zatížení teplotou bylo analyzováno pomocí těchto dvou způsobů:  

a) Sdruženou analýzou 

Pro přesné stanovení proudění tepla v konstrukci v závislosti na čase byla provedena teplotní 
analýza. Následně bylo získané přetvoření konstrukce z teplotní analýzy převedeno do statické 
analýzy. Výpočet teplotní analýzy je popsán v kap. 8.  

 

b) Zjednodušenou metodou 

V případě použití zjednodušené metody byla teplota řešena pouze na úrovni teplotního zatížení 
ve statické analýze. V modelu byla ohřáta pouze ocelová vystýlky o 95°C (Obr. 60). Hodnota 
95 °C odpovídá teplotnímu gradientu od počáteční teploty 25 °C a při havárii typu LOCA se 
očekává maximální teplota 120 °C na vnitřním povrchu kontejnment. Při TH se neočekávají 
vysoké teploty (vyšší než 200 °C), které by vedly k degradaci betonu i oceli. Proto lze při 
posouzení použít i tuto zjednodušenou metodu, která je na bezpečné straně.  
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Obr. 60: Zatížení teplotou zjednodušenou metodou 

6.1.5 Vnitřní přetlak 

V případě TH se předpokládá nárust tlaku uvnitř kontejnmentu. Předpokládaná hodnota 
vnitřního tlaku v kontejnmentu je 0,49 MPa. Tato hodnota vnitřního tlaku byla postupně 
navyšována až do porušení konstrukce.  

 

6.2 Zatěžovací schéma 

Tab. 15 znázorňuje zatěžovací schéma numerického modelu. Během analýzy je na model 
v intervalech 1 - 4 postupně aplikováno stálé zatížení (tj. vlastní váha + předpětí) a zatížení pro 
LOCA havárii. V těchto intervalech je použita metoda řešení Newton-Raphson. Hodnoty 
dílčích součinitelů pro zatížení se předpokládají rovny 1 pro případ extrémní zatěžovací 
kombinace. V posledním zatěžovacím intervalu se model kontejnmentu postupně přetěžuje 
vnitřním přetlakem až do úrovně celkového kolapsu. Pro hledání odezvy konstrukce 
v posledním intervalu musí být použita metoda Arc-length.  
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Tab. 15: Intervaly zatížení pro model 

Intervaly zatížení  

Interval Popis 
Metoda 
řešení 

1 Vlastní váha  
Newton-
Raphson 

2 Předpětí (9 MN) 
Newton-
Raphson 

3 Teplota 
Newton-
Raphson 

4 Vnitřní přetlak (0,49 MPa) 
Newton-
Raphson 

5 Přetížení – vnitřní přetlak  Arc-Length 
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7 Parametrická studie 
Pro ověření vlivu vstupních parametrů numerického modelu byla postupně vytvořena série 
modelů, které byly navzájem porovnány v parametrické studii. Ve studii byl zkoumán vliv 
těchto vstupních parametrů: 

 Velikost sítě konečných prvků 
 Počet vrstev ve skořepinovém prvku 
 Zesílení a detailní modelování výztuže v okolí otvorů 

 

7.1 Síť konečných prvků  

Pro prvotní orientační analýzu byl použit model s hrubou sítí s prvky s velikostí 3 – 5 m (Obr.  
61). Postupně byla síť zjemňována až na prvky s velikostí 1,8 m (Obr.  61). Na grafu na Obr. 
62 jsou porovnány zatěžovací diagramy modelů s variantní velikostí sítě konečných prvků. 
Modely s hrubou a jemnou sítí nemají výraznou odchylku v odezvě konstrukce, což prokazuje 
vhodnost výpočetního modelu pro posouzení konstrukce. Model s jemnou sítí dosahuje 
nepatrně nižší únosnosti, a proto byl použit pro výslednou analýzu.   

 

 

 
Obr.  61: Hrubá síť (vlevo), jemná síť(vpravo) 
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Obr. 62: Zatěžovací diagram - parametrická studie vliv sítě KP 

 

7.2 Počet vrstev ve skořepinovém prvku 

Ve studii senzitivity byl dále zkoumán vliv vrstev ve skořepinovém prvku. Pro tento účel byly 
porovnány dva modely - v 1. modelu byl skořepinový prvek rozdělen na 4 vrstvy a ve 2. modelu 
byl skořepinový prvek rozdělen do 6-ti vrstev. Graf na Obr. 63 ukazuje porovnání odezvy 
modelu se 4 vrstvami a modelu se 6 vrstvami. Z výsledků je patrné, že vyšší počet vrstev ve 
skořepinovém prvku má minimální vliv na výslednou odezvu konstrukce. Pro výslednou 
analýzu byl zvolen model pouze se 4 vrstvami ve skořepinovém prvky.  
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Obr. 63: Zatěžovací diagram - parametrická studie vliv vrstev ve skořepinovém prvku 

 

7.3 Zesílení v okolí otvorů 

V prvotním vytvořeném modelu bylo zjednodušeno okolí otvoru – při modelování bylo 
zanedbáno zesílení stěn kontejnmentu v okolí otvorů a příložné výztužné pruty v okolí otvoru. 
V blízkosti otvorů v tomto modelu docházelo však k přetržení předpínacích lan, což určovalo 
maximální únosnost. Proto byla provedena studie sensitivity modelu na vliv detailnějšího 
modelování v těchto kritických oblastech. Přidání lokálního zesílení stěn v detailním modelu je 
patrné z Obr. 64. Lokální zesílení a příložná výztuže v detailním modelu odpovídá skutečnosti 
v projektové dokumentaci.  
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Obr. 64: Modelování v okolí otvorů - a) zjednodušený model b) detailní model 

Graf na Obr. 65 srovnává odezvy konstrukce při zjednodušeném modelování okolí otvoru a při 
detailním modelování okolí otvoru. Model, ve kterém bylo okolí otvoru modelováno přesněji 
(dle skutečnosti) odolal vyššímu vnitřnímu přetlaku. Kolaps modelu u obou modelů také určí 
přetržení lan v jiném místě. Ve zjednodušeném modelu dojde k přetržení lan v těsné blízkosti 
horního otvoru, viz Obr. 66. V detailním modelu dojde při kolapsu konstrukce k přetržení lan 
až v místě zlomu zesílení stěny u horního otvoru, viz Obr. 67. Tyto výsledky prokázaly, že 
zesílení v okolí otvorů ovlivňuje globální chování konstrukce, a proto musí být pro výslednou 
analýzu zvolen detailní model.   
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Obr. 65: Zatěžovací diagram - parametrická studie vlivu vyztužení okolo otvoru 

 

 
Obr. 66: Detail porušení výztuže okolo horního . otvoru ve zjednodušeném modelu 
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Obr. 67: Detail porušení výztuže v blízkosti horního otvoru v modelu s detailním modelováním vyztužení 
okolo otvoru 
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8 Teplotní analýza 
Pro teplotní analýzu musela být nejprve upravena síť konečných prvků. Pro úspěšné stanovení 
teplotního gradientu v konstrukci je potřebné v modelu použít více prvků po vrstvě (tl. stěny). 
V předchozím vytvořeném modelu je však nastaven ve směru tloušťky stěn pouze jeden prvek. 
Počet a šířka jednotlivých prvků ve vrstvě byla stanovena podle zkušebního výpočtu teplotní 
analýzy. Zkušební výpočet byl proveden na krychli s rozměrem hrany 1,2 m a s velmi jemnou 
sítí. Z výsledků rozložení teploty v testovací krychli byly stanoveny tl. prvků po vrstvě dle Obr. 
68 - tyto rozměry odpovídají hloubce prohřátí konstrukce. 

 

 
Obr. 68: Úprava sítě konečných prvků pro teplotní analýzu 

Při teplotní analýze také v modelu nebyla uvažována základová část kontejnmentu. Základová 
část je modelována z pružného materiálu a při simulaci těžké havárie se nepředpokládá výrazné 
zvýšení teploty v této části konstrukce. Průběh teplot uvnitř kontejnmentu při TH pro 
kontejnmenty typu VVER 1000 není znám. Proto bylo vycházeno z průběhu a vývoje teplot 
jako při LOCA havárii (viz kap. 4.2).  

Cílem této teplotní analýzy je stanovit rozložení teploty v konstrukci kontejnmentu při 
normálním provozu, při LOCA havárii a po LOCA havárii. V modelu pro teplotní analýzu byly 
přiřazeny tyto okrajové podmínky:  

 
 Na vnitřní straně kontejnmentu byla přiřazena Dirichletova okrajová podmínka s přírůstek 

teploty. Přírůstek zadané teploty odpovídá požadované teplotě na povrchu konstrukce 
v daném čase dle Tab. 16. V režimu normálního provozu se teplota v místnostech přímo 
sousedících s konstrukcí pohybuje mezi 30°C až 60°C. Při LOCA havárii se předpokládá 
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velmi rychlé zvýšení teploty - cca během 15 sekund na 120 °C. Poté zvýšená teplota 
postupně klesá, tento proces trvá přibližně 8,5 hod. 

Tab. 16: časový průběh teplot v teplotní analýze 

Režim Čas Teplota vnitřní povrch 

Normální provoz 0 - 864000 s 60°C 

Havárie 864000 – 864015 s 120 °C 

Po havarijní režim 864015 – 895030 s 65°C 
  

 Na vnější straně byla definována okrajová podmínka pro přestup teploty a byla zadána 
typická venkovní teplota a přestupní koeficient. Při definici venkovní teploty byl uvážen 
souběh extrémně nízkých teplot a TH. Podle meteostanice Temelín byla stanovena nejnižší 
venkovní teplota -22,3 °C.  
 

 Dále byla definována počáteční teplota materiálu: +10 °C. Výše uvedené okrajové 
podmínky se aplikují vzhledem k této předpokládané počáteční teplotě. 

 

Výsledné rozložení teploty v konstrukci v klíčových časech je vykresleno na Obr. 69: Průběh 
teploty v čase 864000 s (normální provoz)Obr. 69 - Obr. 71. Výsledné teplotní gradienty byly 
přeneseny do statické úlohy. Ve statické úloze bylo nejprve ověřeno, jak je velké napětí v 
betonu i výztuži od zatížení teplotou v jednotlivých režimech. Na základě toho bylo určeno, 
v jaký okamžik má teplota nejvýraznější vliv na stav konstrukce. Při režimu havárie, kdy teplota 
uvnitř kontejnmentu je 120 °C (v čase 864015 s) hodnoty napětí dosahují nejvyšších hodnot. 
Daná konfigurace teploty tedy představuje nejnepříznivější případ pro hledání mezní únosnosti 
konstrukce. V numerickém modelu, kde je pro zatížení teplotou použita sdružená analýza je 
tedy nejvhodnější zvyšovat vnitřní přetlak při rozložením teplot v čase 864015 s. 
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Obr. 69: Průběh teploty v čase 864000 s (normální provoz) 

 
Obr. 70: Průběh teploty v čase 864015 s (havárie LOCA) 
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Obr. 71. Průběh teploty v čase 895030 s (pohavarijní režim) 
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9  Výsledky 
V této kapitole jsou porovnány výsledky získané z numerických modelů, ve kterých byly 
uvažovány alternativní způsoby a zjednodušení pro zadání zatížení teplotou a předpětím. 
Možné způsoby zadání zatížení teplotou a předpětím jsou podrobně popsány v kap. 6.1. Přehled 
vytvořených modelů je uveden v Tab. 17.  

Tab. 17: Přehled numerických modelů 

Název  Teplota Předpětí 

Model 1 Zjednodušeně Bez pokluzu lan 

Model 2 Zjednodušeně S pokluzem lan 

Model 3 Kombinovaná analýza S pokluzem lan 

 

V následujících grafech jsou porovnány získané hodnoty ze zadaných senzorů (kap. 5.4) pro 
jednotlivé modely při postupném narůstání vnitřního přetlaku. Poměrný přetlak je vztažen 
k úrovni projektového tlaku  JE Temelín (Hodnota 1 = 0,49 MPa). Obr. 72 zaznamenává 
vodorovné posunutí na válcové stěně kontejnmentu. Graf na Obr. 73 ukazuje svislé posunutí ve 
vrcholu střešní kopule. 
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Obr. 72: Zatěžovací diagram - senzor 1 

 
Obr. 73: Zatěžovací diagram - senzor 2 
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V Tab. 18 jsou shrnuty pro jednotlivé modely maximální hodnoty vnitřního přetlaku a hodnoty 
globálního součinitele bezpečnosti. Při vyhodnocení globálního součinitele bezpečnosti bylo 
postupováno dle vztahu (1). Na základě tohoto posouzení lze stanovit, že všechny řešené 
modely prokazují dostatečnou rezervu únosnosti.  

 

 
𝑅

𝑃
≥  𝛾  1 

 
𝑅  – Hodnota maximálního přetlaku určená na základě charakteristických materiálových 
hodnot. 
𝑃  – Hodnota předpokládaného tlaku při TH (0,49 MPa) 
𝛾  – 1,3 (dílčí součinitel bezpečnosti pro beton třidy V (B450) podle ČSN 73 1201) 

 

Tab. 18: Vyhodnocení únosnosti 

Model Maximální přetlak Globální součinitel 
bezpečnosti 

Vyhodnocení 
únosnosti 

Model 1 1,37 MPa 2,81 Vyhovuje 

Model 2 1,43 MPa 2,92 Vyhovuje 

Model 3 1,4 MPa 2,86 Vyhovuje 

 

Všechny řešené modely dosáhly téměř shodné únosnosti. Nejnižší maximální únosnost byla 
dosažena u modelu 1, kde kolaps nastal při přetlaku 1,37 MPa. Přijatá zjednodušení v modelu 
1 tedy prokazují, že byla zvolena vhodně a jsou na bezpečné straně. Při zohlednění možného 
pokluzu předpínacích lan celková únosnost modelu mírně vzroste. A při provedení podrobného 
teplotního výpočtu únosnost modelu nepatrně klesne. Tyto rozdíly však mají zanedbatelný vliv 
při vyhodnocení celkové únosnosti.  

Nárůst tlaku uvnitř kontejnmentu je jedním z dominantních způsobů porušení integrity 
kontejnmentu. Ocelová vystýlka představuje nejdůležitější prvek konstrukce pro splnění 
vzduchotěsnosti kontejnmentu tedy bezpečnosti celé jaderné elektrárny. Podle ASME [1] 
integrita kontejnmentu není zachována, pokud přetvoření oblicovky přesáhne 4‰. Hodnoty 
vnitřního přetlaku při dosažení limitní deformace oblicovky pro jednotlivé řešené modely jsou 
uvedeny v Tab. 19. Porušení hermetičnosti kontejnmentu z důvodu zplastizování ocelové 
oblicovky nastane nejdříve v modelu 3 a to při hodnotě vnitřního přetlaku 0,83 MPa. U 
ostatních modelů je hodnota hraničního přetlaku pro stanovení ohrožení integrity kontejnmentu 
mírně vyšší. Z tohoto důvodu je vhodné při vyhodnocení integrity kontejnmentu vycházet 
z velmi podrobné analýzy jako byla provedena pro model 3.  
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Tab. 19: Vyhodnocení limitní deformace oblicovky 

Model  Hodnota vnitřního přetlaku při dosažení 
limitní deformace oblicovky podle ASME II 
Div 2 (0,004) 

Model 1 1,078 MPa 

Model 2 0,93 MPa 

Model 3 0,83 MPa 

 

9.1 Model 1 

V této kapitole jsou zobrazeny podstatné výstupy z výpočtu modelu 1. V modelu 1 byla 
zjednodušeně uvažována teplota a nebyl zohledněn možný pokluz předpínacích lan. V Tab. 20 
jsou uvedeny získané maximální hodnoty důležitých veličin při zatížení projektovým tlakem Pd 
při a na vrcholu únosnosti. 

Tab. 20: Výsledné hodnoty pro model 1 

Veličina Projektový tlak Pd (0,49 
MPa) 

Maximální přetlak 
k*Pd (1,37 MPa) 

Svislá deformace ve vrcholu 
střešní kopule 

 

0,00229 m 0,34 m 

Vodorovná deformace válcové 
stěny 

0,000098 m 0,6 m 

Hlavní tlakové napětí v betonu -27,3 MPa -35,5 MPa 

Hlavní tahové napětí v betonu 3,9 MPa 3,96 MPa  

Napětí v předpínací výztuži 1186 MPa 1760 MPa 

Přetvoření předpínací výztuže 0,006 0,062 

Tahové napětí v betonářské 
výztuži 

198 MPa 489 MPa 

Tlakové napětí v betonářské 
výztuži 

-418 MPa -419 MPa 

Tahové přetvoření ocelové 
vystýlky 

0.00186 0,14  

Tlakové přetvoření ocelové 
vystýlky 

-0.0016 -0,137 

Max. šířka trhlin 0,0024 m 0,01 m 
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Následující obrázky popisují chování konstrukce ve fázi napínání předpínací výztuže. Obr. 74 
zobrazuje průběh napětí v předpínací výztuži a na Obr. 75 je průběh tlakového napětí betonu. 
U předpínací výztuže v modelu 1 se předpokládá dokonalé spolupůsobení betonu a výztuže bez 
pokluzu v soudržnosti. V modelu 1 také nejsou zohledněny ztráty předpětí. Předpětí je 
v modelu aplikováno po celé délce výztuže stejné pomocí hodnoty přetvoření vyvolané 
předpínací silou.  

 
Obr. 74. Model 1 - napětí v předpínací výztuži po aktivaci předpětí (interval 2) 
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Obr. 75: Model 1 - hlavní tlakové napětí betonu po aktivaci předpětí (interval 2) 

Obr. 76 zobrazuje deformovaný tvar konstrukce s průběhem trhlin při zatížení předpokládaným 
tlakem Pd (0,49 MPa). Na této úrovni zatížení vznikají v konstrukci poměrně velké trhliny (cca 
2 mm) na vnitřní straně v blízkosti otvorů. V případě vybavení kontejnmentu vnitřní ocelovou 
vystýlkou jako je tomu u JE Temelín není velikost trhlin v betonové konstrukci rozhodující pro 
hodnocení bezpečnosti či použitelnosti konstrukce.   
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Obr. 76. Model 1 - deformovaný tvar při projektovém tlaku (interval 4) 

Následující výstup na Obr. 77 popisuje průběh hlavních napětí v betonu při zatížení 
předpokládaným tlakem Pd (0,49 MPa). 

 

 
Obr. 77. Model 1 - průběh hlavních napětí v betonu při projektovém tlaku, vpravo tahové namáhání, vlevo 
tlakové namáhání 

Namáhání ocelové oblicovky při zatížení projektovým tlakem Pd (0,49 MPa) je zaznamenáno 
na následujících obrázcích. Obr. 78 popisuje průběh napětí v ocelové oblicovce a Obr. 79 
popisuje přetvoření oblicovky.  
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Obr. 78: Model 1 - průběh tlakového a tahového napětí ocelové oblícovky při projektovém tlaku, vpravo 
tlakové namáhání, vlevo tahové namáhání 

 
Obr. 79: Model 1 - přetvoření ocelové oblicovky při projektovém tlaku, vpravo tahové, vlevo tlakové 

Průběh napětí a přetvoření v předpínací výztuži při zatížení projektovým tlakem je zachyceno 
na Obr. 80 a Obr. 81. 
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Obr. 80: Model 1 - průběh napětí v předpínací výztuži při projektovém tlaku 

 
Obr. 81. Model 1 - přetvoření předpínací výztuže při projektovém tlaku 
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Dosažení limitní deformace ocelové oblicovky v modelu 1 je ukázáno Obr. 82. Limitní 
deformace ocelové oblicovky je v modelu 1 dosaženo při přetlaku 1,078 MPa.  

 
Obr. 82: Model 1 - dosažení limitní deformace oblicovky 

Deformovaný tvar s průběhem trhlin při maximální únosnosti popisují Obr. 83 a Obr. 84. 
Z výstupů je patrné, že při nárůstu vnitřního tlaku začnou vznikat největší trhliny (cca 10 mm) 
ve střední části stěn.  
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Obr. 83: Model 1 - deformovaný tvar při maximální únosnosti, pohled na vnější povrch 

 
Obr. 84: Model 1 - deformovaný tvar při maximální únosnosti, vnitřní povrch 

Dále je ukázáno přetvoření předpínací výztuže při maximální únosnosti na Obr. 85. Oblasti 
vyznačené červenou barvou představují dosažení limitní deformace (hodnota vyšší než 4%) 
předbínacích lan. K porušení lan dochází v blízkosti horního otvoru viz Obr. 86. 
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Obr. 85: Model 1 - přetvoření výztuže při maximální únosnosti (limitní protažení 4%) 

 
Obr. 86: Model 1 - detail porušení výztuže v blízkosti horního otvoru 
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Ekvivalentní plastické deformace betonu při maximální únosnosti jsou zobrazeny na Obr. 87. 
Z vykreslených deformací je patrné, že k největší plastické deformaci betonu dochází 
v blízkosti horního otvoru. Oblasti vyznačené modrou barvou (hodnota vyšší než -0,0012) 
představují oblasti porušení vlivem překročení podmínky plasticity betonu. 

 
Obr. 87: Model 1 - ekvivalentní plastické deformace betonu při maximální únosnosti 

 

9.2 Model 2 

V této kapitole jsou zobrazeny podstatné výstupy z výpočtu modelu 2. V modelu 2 byla 
zjednodušeně uvažována teplota a v modelu byl navíc zohledněn možný pokluz předpínacích 
lan. V Tab. 21 jsou uvedeny získané maximální hodnoty důležitých veličin při zatížení 
projektovým tlakem Pd a na vrcholu únosnosti. 

 

Tab. 21: Výsledné hodnoty pro model 2 

Veličina Projektový tlak Pd (0,49 
MPa) 

Maximální přetlak 
k*Pd (1,43 MPa) 

Svislá deformace ve vrcholu 
střešní kopule 

 

0,00454 m 0,6 m 

Vodorovná deformace válcové 
stěny 

0,00094 m 1,1 m 

Hlavní tlakové napětí v betonu -16 MPa -47 MPa 
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Hlavní tahové napětí v betonu 3,79 MPa 4 MPa  

Napětí v předpínací výztuži 1040 MPa 1795 MPa 

Přetvoření předpínací výztuže 0,005 0,04 

Tahové napětí v betonářské 
výztuži 

146 MPa 490 MPa 

Tlakové napětí v betonářské 
výztuži 

-68 MPa -467 MPa 

Tahové přetvoření ocelové 
vystýlky 

89 MPa 0,255 

Tlakové přetvoření ocelové 
vystýlky 

368 MPa -0,196 

Max. šířka trhlin 0,00262 m 0,0621 m 

 

Následující obrázky popisují chování konstrukce ve fázi napínání předpínací výztuže. Obr. 88 
zobrazuje průběh napětí v předpínací výztuži a na Obr. 75 je průběh tlakového napětí betonu. 
V modelu 2 je na rozdíl od modelu 1 přesněji definovaná soudržnost mezi betonem a tím jsou 
v modelu stanoveny ztráty předpětí třením. Zohledněné ztráty předpětí jsou patrné z průběhu 
napětí ve výztuži na Obr. 88.  
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Obr. 88: Model 2 - průběh napětí v předpínací výztuži po aktivaci předpětí (interval 2) 

 
Obr. 89: Model 2 -  průběh hlavního tlakového napětí v betonu po aktivaci předpětí (interval 2) 
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Obr. 90 zobrazuje deformovaný tvar konstrukce s průběhem trhlin při zatížení předpokládaným 
tlakem Pd při TH (0,49 MPa). V konstrukci vznikají velké trhliny v blízkosti otvorů jako u 
modelu 1.  

 

 
Obr. 90: Model 2 - deformovaný tvar při projektovém tlaku 

Výstup na Obr. 91 popisuje průběh hlavních napětí v betonu při zatížení předpokládaným 
tlakem Pd při TH (0,49 MPa). 
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Obr. 91: Model 2 - průběh hlavních napětí v betonu při projektovaném tlaku, vlevo tlakové namáhání, 
vpravo tahové namáhání 

Namáhání ocelové oblicovky při zatížení předpokládaným tlakem Pd (0,49 MPa) je 
zaznamenáno na následujících obrázcích. Obr. 92 popisuje průběh napětí v ocelové oblicovce 
a Obr. 93 popisuje přetvoření oblicovky.  
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Obr. 92: Model 2 - průběh napětí v ocelové oblicovce při projektovaném tlaku, vlevo tlakové namáhání, 
vpravo tahové namáhání 

 
Obr. 93: Model 2 – poměrné přetvoření ocelové oblicovky při projektovém tlaku, vlevo tahové, vpravo 
tlakové 

Průběh napětí a přetvoření v předpínací výztuži na úrovni projektového tlaku je zachyceno na 
Obr. 94 a Obr. 95. 

 



Analýza kontejnmentu v programu ATENA  TACR TH02020843 

Strana 91/114 

 

 
Obr. 94: Model 2 - průběh napětí v předpínací výztuži při projektovém tlaku 

 
Obr. 95: Model 2 – poměrné přetvoření předpínací výztuže při projektovém tlaku 

Dosažení limitní deformace ocelové oblicovky v modelu 2 je ukázáno na Obr. 96. Limitní 
deformace ocelové oblicovky je v modelu 2 dosaženo při přetlaku 0,93 MPa.  
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Obr. 96: Model 2 - dosažení limitní deformace oblicovky 

Maximální únosnost modelu 2 je dosažena při vnitřním přetlaku 1,43 MPa. Deformovaný tvar 
konstrukce při dosažení maximálního možného přetlaku je zobrazen na Obr. 97 a Obr. 98. 
Největší trhliny vznikají ve střední časti válcové stěny a v blízkosti otvoru na vnitřní i vnější 
straně.   
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Obr. 97: Model 2 - deformovaný tvar při maximální únosnosti, pohled na vnější povrch 

 
Obr. 98: Model 2 - deformovaný tvar při maximální únosnosti, pohled dovnitř 

Dále je ukázáno přetvoření předpínací výztuže při maximální únosnosti na Obr. 99. Nejvíce 
namáhána lana se nachází ve střední části válcové stěny.  
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Obr. 99: Model 2 – poměrné přetvoření předpínací výztuže při maximální únosnosti 

Ekvivalentní plastické deformace betonu při maximální únosnosti jsou zobrazeny na Obr. 100. 
Z vykreslených deformací je patrné, že k největší plastické deformaci betonu dochází 
v blízkosti otvorů. Oblasti vyznačené modrou barvou (hodnota vyšší než -0,0012) představují 
oblasti, kde dochází k drcení betonu.  

 

 
Obr. 100: Model 2 - ekvivalentní plastické deformace betonu při maximální únosnosti 
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9.3 Model 3 

V této kapitole jsou zobrazeny podstatné výstupy z výpočtu modelu 3. Pro model 3 byla 
provedena teplotní analýza gradientu teploty při TH. Výsledky teplotní analýzy byly použity 
pro zatížení teplotou ve statickém výpočtu. U předpínacích lan bylo uvažováno s možným 
pokluzem a byly zohledněny ztráty předpětí třením. V Tab. 22 jsou uvedeny získané maximální 
hodnoty důležitých veličin při zatížení předpokládaným tlakem Pd při TH a na vrcholu 
únosnosti  

Tab. 22: Výsledné hodnoty pro model 2 

Veličina Projektový tlak Pd (0,49 
MPa) 

Maximální přetlak 
k*Pd (1,4 MPa) 

Svislá deformace ve vrcholu 
střešní kopule 

 

0,0427 m 0,48 m 

Vodorovná deformace válcové 
stěny 

0,012 m 0,717 m 

Hlavní tlakové napětí v betonu -40,1 MPa -52 MPa 

Hlavní tahové napětí v betonu 4 MPa 4 MPa 

Napětí v předpínací výztuži 1092 MPa 1715 MPa 

Přetvoření předpínací výztuže 0,005 0,025 

Tahové napětí v betonářské 
výztuži 

446 MPa 489 MPa 

Tlakové napětí v betonářské 
výztuži 

-313 MPa -486 MPa 

Tahové přetvoření ocelové 
vystýlky 

0,00169 0,145 

Tlakové přetvoření ocelové 
vystýlky 

-0.00173 -0,136 

Max. šířka trhlin 0,0014 m 0,02 m 

 

Obr. 101 zobrazuje deformovaný tvar konstrukce s průběhem trhlin při zatížení projektovým 
tlakem Pd (0,49 MPa). Na této úrovni zatížení vznikají v konstrukci trhliny šířky cca 1 mm 
v blízkosti otvorů na vnitřní i vnější straně.  
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Obr. 101: Model 3 - deformovaný tvar při projektovém tlaku 

Výstupy na Obr. 102 a Obr. 103 popisují průběh hlavních napětí v betonu při zatížení 
projektovým tlakem Pd (0,49 MPa). Vlivem teploty je beton na vnitřní straně více namáhán než 
u modelů, kde byla teplotou zatížena pouze ocelová oblicovka.  
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Obr. 102: Model 3 - průběh hlavního tlakového napětí v betonu při projektovém tlaku 

 
Obr. 103: Model 3 - průběh hlavního tahového napětí v betonu při projektovém tlaku 

Namáhání ocelové oblicovky při zatížení projektovým tlakem Pd (0,49 MPa) je zaznamenáno 
na následujících obrázcích. Obr. 104 popisuje průběh napětí v ocelové oblicovce a Obr. 105 
popisuje poměrné přetvoření oblicovky.  
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Obr. 104: Model 3 - průběh napětí v ocelové oblicovce při projektovém tlaku, vlevo tlakové namáhání, 
vpravo tahové namáhání 

 
Obr. 105: Model 3 – poměrné přetvoření ocelové oblicovky při projektovém tlaku, vlevo tahové, vpravo 
tlakové 

Průběh napětí a přetvoření v předpínací výztuži na úrovni projektového tlaku je zachyceno na 
Obr. 106 a Obr. 107.  
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Obr. 106: Model 3 - průběh napětí v předpínací výztuži při projektovém tlaku 

 
Obr. 107: Model 3 – poměrné přetvoření předpínací výztuže při projektovém tlaku 

Dosažení limitní deformace ocelové oblicovky (4 ‰) v modelu 3 je ukázáno na Obr. 108. K 
zplastizování ocelové oblicovky dochází v modelu 3 už při přetlaku 0,83 MPa. Tato hodnota je 
nižší než hodnoty přetlaků pro dosažení limitní deformace oblickovky u předchozích modelů.  
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Obr. 108: Model 3 - dosažení limitní deformace oblicovky 

Maximální únosnost modelu 3 je dosažena při vnitřním přetlaku 1,4 MPa. Deformovaný tvar 
konstrukce při dosažení maximálního možného přetlaku je zobrazen na Obr. 109. Největší 
trhliny vznikají ve střední časti válcové stěny na vnitřní straně.  
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Obr. 109: Model 3 - deformovaný tvar při maximální únosnosti 

Dále je ukázáno přetvoření předpínací výztuže při maximální únosnosti na Obr. 110. Nejvíce 
namáhána lana se nachází ve střední části válcové stěny.  
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Obr. 110: Model 3 – poměrné přetvoření předpínací výztuže při maximální únosnosti 

Ekvivalentní plastické deformace betonu při maximální únosnosti jsou zobrazeny na Obr. 111. 
Z vykreslených deformací je patrné, že k největší plastické deformaci betonu dochází 
v blízkosti otvorů. Oblasti vyznačené modrou barvou (hodnota vyšší než -0,0012) představují 
oblasti, kde dochází k drcení betonu.  

 

 
Obr. 111: Model 3 - ekvivalentní plastické deformace betonu při maximální únosnosti 
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10  Závěr 
Zpráva dokumentuje provedené referenční analýzy odezvy kontejnmentu JE Temelín při TH. 
Tyto analýzy sloužily jako podklad pro vytvoření metodiky pro řešení odezvy stavebních 
konstrukcí budovy reaktoru bloků VVER 1000 na zatížení parní explozí v šachtě reaktoru. Pro 
posouzení konstrukce byl použit výpočetní program ATENA. Pro tento použitý výpočetní 
program jsou ve dokumentu také shrnuty dosažené výsledky při porovnání a ověření modelů 
na experimentálních projektech BARCOM a CASH (kap. 3).  

Pro posouzení odezvy kontejnmentu JE Temelín byla nejprve ověřena kvalita a vhodnost 
vytvořeného výpočetního modelu pomocí studie senzitivity. Ve studii senzitivity byl zkoumán  
vliv velikosti sítě, počet vrstev ve skořepinovém prvku a vliv zesílení v okolí otvorů. Výsledky 
studie senzitivity jsou uvedeny v kap. 7 a prokazují minimální vliv zkoumaných parametrů a 
vhodnost zvoleného modelu pro posouzení kontejnmentu. Pro modelování kontejnmentů lze 
tedy doporučit následující:  
 

 Konstrukce stěny a střešní kopule kontejnmentu modelovat skořepinovými prvky.   
 Věnec modelovat pomocí objemových prvků. 
 Předpínací výztuž je vhodné modelovat diskrétním modelem výztuže pomocí 

jednorozměrných tyčových prvků. 
 Normální „měkkou“ výztuž modelovat jako rozptýlenou v jednotlivých vrstvách 

skořepinového prvku nebo jako kompozitní materiál v případě objemových prvcích.  
 

Vytvořený model kontejnmentu včetně zadaných materiálů a okrajových podmínek je popsán 
v kap. 5. Provedenou výpočetní analýzou byla stanovena mezní únosnost obálky kontejnmentu. 
Pro nalezení mezní únosnosti byl ve výpočetním modelu postupně zvyšován vnitřní přetlak až 
do porušení konstrukce. Pro podrobné vyhodnocení byly použity tři výpočetní modely (viz kap. 
9). V prvních dvou výpočetních modelech byla přijata určitá zjednodušení pro zadání zatížení 
teplotou a předpětím, v posledním třetím modelu bylo zatížení teplotou i předpětím zpřesněno.  
Tyto variantní výpočty měly zanedbatelný vliv při celkovém vyhodnocení únosnosti modelu, 
avšak výrazný vliv byl zaznamenán při posouzení hermetičnosti kontejnmentu. Uvažovaná 
zjednodušení v modelu 1 a 2 mohou být tedy pro modelování přijata, pokud je cílem výpočtu 
stanovit pouze mezní únosnost konstrukce kontejnmentu. U detailního modelu (model 3) totiž 
dochází ke zplastizování ocelové vystýlky výrazně dříve než u zjednodušených modelů. 
Poměrné přetvoření ocelové vystýlky je jedním z hlavních ukazatelů porušení těsnosti 
kontejnmentu, a proto musí být při posouzení integrity kontejnmentu vycházeno pouze 
z detailního modelu.  
 
Na základě získaných výsledků lze stanovit, že porušení integrity kontejnmentu JE Temelín 
nastane při hodnotě tlaku přibližně 1,69 násobek hodnoty projektového tlaku (projektové 
zatížení kontejnmentu v případě tzv. velké LOCA je 0,49 MPa) a celkový kolaps konstrukce 
nastane při hodnotě tlaku 2,8 násobek hodnoty projektového tlaku.  
.  
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Seznam zkratek 
AEL Emergency airlock (nouzový uzávěr) 

ASME The American Society of Mechanical Engineers 

ATENA 
Název softwaru pro nelineární simulace MKP od spol. 
Červenka Consulting s.r.o., www.cervenka.cz 

BARC Bhabha Atomic Research Center 

BARCOM Bhabha Atomic Research Containment 

CMOD Otevření trhliny 

ČSN Česká technická norma 

fib The International Federation for structural Concrete 

FMAL Fuel machine airlock (uzávěr palivového stroje) 

JE Jaderná elektrárna 

JETE Jaderná elektrárna Temelín 

L-D diagram Zatěžovací diagram 

LOCA Loss of coolant accident (ztráta primárního chladiva) 

MAL Main airlock (hlavní uzávěr) 

MKP Metoda konečných prvků 

OEDC-NEA Nuclear Energy Agency 

PE Polyethylen 

PHWR Pressurized heavy-water reactor (tlakový těžkovodní 
reaktor) 

SG Steam generator (parní generátor) 

SO Stavební objekt 

SSL Specified sensor locations (specifické umístění senzorů) 

TAČR Technologická agentura České republiky 

TAPS Tarapur Atomic Power Station (Atomová elektrárna 
Tarapur) 

TH Těžká havárie 

VVER Vodo-vodní energetický reaktor 

ŽB železobeton 
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Seznam symbolů 
As  Plocha výztuže 

B Geometrické matice konečného prvku vyjadřující 
derivace tvarových funkcí pro výpočet poměrné 
deformace 

c koheze 

di Tloušťka jednotlivých vrstev skořepinového prvku 

D Materiálová konstitutivní matice v MKP 

E Elastický modul 

F Vektor vnějších sil 

Fc , fc Pevnost v tlaku 

Ft , ft Pevnost v tahu 

Fx Síla ve směru x 

Gf  Specifická lomová energie 

h Tloušťka skořepinového prvku 

H  Modul zpevnění 

K Matice tuhosti v MKP 

Lc Šířka tlakového pásu 

Lt Šířka trhlinového pásu 

Op Obvod výztuže 

Pd Projektový tlak 

R Vektor reakcí v MKP 

rc
lim  Redukce tlakové pevnosti vlivem trhlin 

Rk Hodnota maximálního přetlaku 

smax  Vzdálenost trhlin 

Ux Deformace ve směru x 

U Vektor posunutí 

w Otevření trhliny 

wc Kritické otevření trhliny, kdy napětí v trhlině je nula 

wd  Kritická tlaková deformace 

Xloc Lokální osa X u skořepinového prvku 

Yloc Lokální osa Y u skořepinového prvku 
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Zloc Lokální osa Z u skořepinového prvku 

α  Součinitel teplotní roztažnosti 

γ  Objemová tíha 

γm Dílčí součinitel materiálu 

Ɛ Poměrná deformace 

εcp Plastické přetvoření 

εu  Mezní poměrné protažení 

ν  Poissonovo číslo 

μ Koeficient tření v zakřiveném kabelu 

ρ Hustota materiálu 

σ Normálové napětí, tj. síla na jednotku plochy 

σ0 Hydrostatické napětí 

σ1, σ2, σ3 Tři složky hlavních napětí 3D tensoru napětí 

σx Napětí ve směru X 

σy Mez kluzu 

σT Pevnost v tahu 

τ 
Oktaedrické napětí, tj. vzdálenost od osy hydrostatického 
tlaku v prostoru hlavních napětí 

τxy Smykové napětí v rovině x,y 
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