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1. Úvod 

Na základě požadavku na provedení dynamické analýzy železobetonových konstrukcí šachty 
reaktoru a navazujících konstrukcí objektů SO800/02 a SO800/05 na účinky výbuchu páry byly 
provedeny níže popsané výpočty programem ABAQUS. Scénář popisuje havárii explozi páry uvnitř 
šachty reaktoru. Jedná se o havarijní stav, kdy dojde k roztavení palivových tyčí v reaktoru a 
následnému vytečení taveniny skrze dno ocelového reaktoru do železobetonové šachty napuštěné 
vodou. Vlivem vysoké teploty taveniny, která se protaví skrze nádobu reaktoru a dopadne do 
napuštěné nádrže, dojde k okamžité přeměně vody v páru a výbuchu. Před protavením žhavého 
koria skrze dno reaktorové nádoby do chladící kapaliny v šachtě reaktoru dochází k postupnému 
zvyšování teploty okolí a s tím spojené zvyšování napětí v železobetonových konstrukcích. 
Následně dojde k parní explozi, která způsobuje všesměrný tlak měnící se v závislosti na čase viz 
Obr. 25. Na MKP modelu je zohledněn jak prudký nárůst tlaku páry na stěny šachty v krátkém 
časovém intervalu, tak i ohřátí šachty, které bude výbuch doprovázet. Výbuch páry má dopad 
nejen na samotnou železobetonovou šachtu, ale takto vyvolané napětí se přenáší i do okolních 
konstrukcí. Tento dopad se podrobněji zkoumá především u konstrukcí bazénů s vyhořelým 
palivem. 

Je zde zohledněno napětí šachty reaktoru od zatížení teplotou, podrobně rozebrán způsob výpočtu 
výbuchu páry a popsán dopad účinků a vznik trhlin od výbuchu na okolních konstrukcích 
(především bazény s vyhořelým palivem). Použité metody modelování a výpočetního softwaru jsou 
popsány níže. 
 

 

Obrázek 1: Schéma zaplavené železobetonové šachty reaktoru s nádobou reaktoru 
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2. Popis konstrukce vestaveb 

Stavební konstrukce uvnitř ochranné obálky jsou tvořeny prostorovými monolitickými 
železobetonovými konstrukcemi (převážně stěny a stropní desky) a ocelovými plošinami (ve 
stavební i technologické dodávce). Železobetonové konstrukce jsou provedeny z prefabrikovaných 
ocelových armo-bloků zmonolitněných betonem. Ocelový plech armo-bloků, který plní buď zcela, 
nebo částečně úlohu statické výztuže, je převážně využit jako bednění při betonáži. Ocelový plech 
má z vnější strany antikorozní nátěr, jehož druh se navrhuje podle provozních podmínek místností. 
Spolu se spřaženou výztuží je použita prutová výztuž třídy 10 505 a 10 216. 

Konstrukce uvnitř ochranné obálky jsou založeny na stropní desce na úrovni +13,200 m, tento 
strop tvoří společný základ pro konstrukce obestavby, ochranné obálky a konstrukce uvnitř 
ochranné obálky. Po výšce jsou konstrukce uvnitř ochranné obálky oddilatovány a působí 
nezávisle na konstrukci ochranné obálky. Jako hranice konstrukce vestaveb je uvažována 
hermetická vystýlka na stropní desce na úrovni +13,200 m, na ní položený podlahový beton a 
ochranná vystýlka jsou součástí vestaveb. Hranici návaznosti na technologii tvoří technologické 
svary na zabudovaných prvcích vestaveb a svary závěsů potrubí. 

Hermetický prostor je tvořen ochrannou obálkou, konstrukcemi uvnitř ochranné obálky a prostory 
v základové části, tzn. nádrží bóru a transportním koridorem. 

 

2.1. Materiály 

Stavební konstrukce uvnitř ochranné obálky plní funkci nosných stavebních konstrukcí a funkci 
biologické ochrany. Převážná část konstrukcí je provedena z betonu B25 o objemové hmotnosti 
2150 kg/m3 a 2350 kg/m3 s výztuží 10505. Těžký beton o objemové hmotnosti 2950 kg/m3 
a 3350 kg/m3 byl použit v omezeném množství tam, kde to bylo nutné z dispozičního hlediska pro 
umístění technologických zařízení. Beton s objemovou hmotností 2950 kg/m3 byl použit pro 
některé části stěn od podl. +19,340 do podl. +36,900. Beton s předepsanou objemovou hmotností 
3350 kg/m3 byl použit pro prostor šachty revize vnitřních částí reaktoru, bazénu vyhořelého paliva, 
stropu na podl. +25,700 a v nevelkém množství ve stěnách od podl. +25,700 do +36,900. 

Šachta reaktoru je provedena z monolitického betonu B20 o předepsané objemové hmotnosti 
2150 kg/m3 s výztuží 10505 a 10245. Před vysokými teplotami a radiačními účinky je ze strany 
reaktoru provedena ochrana ze žáruvzdorných směsí se serpentinitem a z prefabrikovaných prvků 
ze serpentinitových zásypů. Konstrukce ochrany a skladba serpentinitového zásypu nespadá do 
stavební části a je součástí technologického projektu reaktorové nádoby.  

Stavební konstrukce bazénů jsou provedeny ve tvaru obdélníkové železobetonové nádrže 
s vnitřními stěnami. Pro zajištění hermetické celistvosti bazénu vyhořelého paliva je provedena 
dvojitá ocelová vystýlka podlah a vnitřních povrchů. Stěny bazénu vyhořelého paliva jsou částečně 
spřaženou konstrukcí, sestávající z prutové výztuže a vnějšího plechu (ze strany boxu). Tloušťka 
stěn je 1000 mm, vnitřních stěn 400 mm a 680 mm. 

Ocelové bloky obvodových stěn se vyplňují těžkým betonem B25 s objemovou hmotností 
3350 kg/m3 do podl. +34,500, nad podl. +34,500 a vnitřní stěny betonem s předepsanou 
objemovou hmotností 2150 kg/m3. 

Stavební konstrukce šachty revize vnitřních částí reaktoru a šachty revize bloku ochranných trub 
jsou provedeny z ocelových bloků doplněných betonářskou výztuží a vyplněných betonem B25 
o objemové hmotnosti 3350 kg/m3 (do +34,500 m) a o objemové hmotnosti 2150 kg/m3 (nad 
+34,500 m). Železobetonové stěny šachty revize mají po obvodě tloušťku 1000 mm. 
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Stropní konstrukce na úrovni +19,340 m je provedena z betonu B40. 

Ochranné stěny jsou provedeny z oceli druhu 13221 podle ČSN 41 3221 a vyplněny betonem jako 
biologickou ochranou. Sloupy jsou z oceli druhu 11378 podle ČSN 41 1378 

Plošná výztuž a vystýlka je z oceli druhu 11373 podle ČSN 411373, 11375 podle ČSN 411375, 
11378 podle ČSN 411378. 

Nerezavějící ocel druh 17247.4 modifikace A podle ČSN 41 7247 o tloušťce 6 - 10 mm byla 
použita pro vnější vystýlku bazénu vyhořelého paliva, šachty vestaveb reaktoru a šachty reaktoru a 
o tloušťce 3 mm pro vystýlky podlah na podl. +36,90. 

Konstrukce spřažených ochranných stěn je od kóty +15,510 do kóty +26,300 m. Ocel druh 13221 
podle ČSN 41 3221 pro konstrukce spřažených ochranných stěn šachty reaktoru přiléhajících 
k bazénu vyhořelého paliva a šachtě „mokré“ výměny vestaveb reaktoru a ocel druh 11378 podle 
ČSN 41 1378 pro sloupy v oblasti hrdel v šachtě reaktoru. 

2.2. Šachta reaktoru GA 301 

Šachta reaktoru je provedena z monolitického železobetonu B20 o předepsané objemové 
hmotnosti 2150 kg/m3 s prutovou výztuží 10505 a 10245. Stěny v oblasti kabelových chodeb jsou 
z ocelových bloků s vnitřní prutovou výztuží.  

Šachta reaktoru byla navržena podle technologického zadání na hmotnost technologického 

zařízení, vliv seismicity MVZ 7°MSK-64 a účinky prasknutí potrubí  850 mm. Vnitřní havarijní 
přetlak byl uvažován hodnotou 400 kPa. Dále byla šachta dimenzována na hydrodynamické 
namáhání (vliv borového roztoku), na vliv účinku tlakové vlny a na vliv prasknutí vlnovce 
s proniknutím tlakové vlny. Vliv seismicity na stavební konstrukce uvnitř reaktoru je rovněž 
uvažován. 

Ve spodní části šachty reaktoru je vystýlka jednoduchá (od +14,310 m po kótu +17,900 m) a je 
z nerezavějící oceli druhu 17247.4 modifikace A podle ČSN 41 7247 s nižším obsahem fosforu na 
0,035 % a síry na 0,02 % o tloušťce 6 mm. Dno šachty reaktoru je z nerez oceli tl. 6 mm. 

Nad oblastí hrdel nádoby reaktoru v šachtě reaktoru (tzn. od kóty +27,714 do +36,900 m) je 
vystýlka dvojitá: ze strany prostoru je nerezová z oceli druhu 17247.4, ze strany betonu je z oceli 
druhu 11375 podle ČSN 41 1375 a vždy o tloušťce 6 mm. 

Opěrná konzola šachty reaktoru přebírá zatížení nádoby reaktoru rovněž při havarijních 
a seismických účincích. Konzola je součástí souboru zabudovaných prvků šachty reaktoru a je 
technologickou dodávkou. 
 

2.3. Dvojitě oblicované bazény a šachty 

2.3.1. Šachty revize 

− Šachta pro uložení a revizi bloku ochranných trub GA 312 (od kóty +15,720 do +36,900 m). 

− Šachta pro uložení částí reaktoru a jejich revizi (VKU) GA 313 (od kóty +15,720 do 
+36,900 m) 

Stavební konstrukce šachty revize vnitřních částí reaktoru a šachty revize bloku ochranných trub 
jsou provedeny z ocelových bloků doplněných betonářskou výztuží a vyplněných betonem 
o objemové hmotnosti 3350 kg/m3 (do +34,500 m) a o objemové hmotnosti 2150 kg/m3 (nad 
+34,500 m).  
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Železobetonové stěny šachty revize mají po obvodě tloušťku 1000 mm. Uhlíkatý obklad o tloušťce 
6 mm z oceli 11 375 je kotven prostřednictvím roštů navařených na stěnu obkladu a kotevních 
prvků typu Nelson v betonu. Na uhlíkatý obklad jsou navařeny nerezové distanční prvky 
a austenitický obklad z materiálu 17 247. Vše z plechu o tloušťce 6 mm.  

U šachty revize vnitřních částí reaktoru TG21B05 (GA 313) a šachty revize bloku ochranných trub 
BOT TG21B06 (GA 312) se v režimu bloku č.6 automaticky udržuje hladina od 11 400 mm do 
11 570 mm nad úrovní dna, resp. ve výši kóty od +27,12 do +27,29 m. Při transportu bloku 
ochranných trub a šachty reaktoru se tato hladina zvyšuje o cca 7 m, při výměně paliva na kótu 
+36,20 m. Při režimu bloku 1-5 jsou tyto šachty prázdné. Zdvojený obklad je připojen na 
technologické prvky, které jsou umístěny v bazénu, ale nejsou součástí stavební části bazénu. 
Jsou to technologické průchodky, GP prvky a hradítka. Při připojování nerez obkladu na 
technologické prvky z uhlíkaté oceli bylo použito přechodových elektrod. 
 

2.3.2. Transportní šachta vnitřních částí reaktoru GA 501  

Ve spodní části šachty reaktoru je jednoduchý obklad (od kóty +14,310 do +17,90 m) 
z austenitické oceli 17 247 o tloušťce 6 mm. Dno šachty reaktoru je z nerezové oceli tloušťky 
6 mm. Šachta je zaplněna při překládce paliva. 

Nad oblastí hrdel nádoby reaktoru v šachtě reaktoru (od kóty +27,714 do +36,900 m) je obklad 
dvojitý: ze strany prostoru je nerezová ocel 17 247, ze strany betonu je uhlíková ocel 11 375, vždy 
o tloušťce 6 mm. Zdvojený obklad je připojen na technologické prvky, které jsou umístěny 
v bazénu, ale nejsou součástí stavební části bazénu. Jsou to technologické průchodky, GP prvky 
a hradítka. Při připojování nerez obkladu na technologické prvky z uhlíkaté oceli bylo použito 
přechodových elektrod. 

2.3.3. Šachta transportního kontejneru GA 402  

Šachta je konstrukčně součástí bazénu skladování vyhořelého paliva s obdobnou konstrukcí 
zdvojeného obkladu o tloušťkách 6 mm z nerezové a uhlíkové oceli s mezerou mezi vystýlkami 
6 mm. Šachta transportního kontejneru TG21B04 (GA402) je za normálního provozu reaktoru 
prázdná. V případě odvozu vyhořelého paliva z BSVP se pro plnění obalového souboru vyhořelým 
palivem (obalový soubor stojí na víceúčelovém podstavci v TG21B04 (GA402)) zaplní vodou do 
výše kóty +36,200 m. Po vytažení obalového souboru ze šachty se šachta opět vyprázdní. 

Zdvojený obklad je připojen na technologické prvky, které jsou umístěny v bazénu, ale nejsou 
součástí stavební části bazénu. Jsou to technologické průchodky, GP prvky a hradítka. Při 
připojování nerez obkladu na technologické prvky z uhlíkové oceli bylo použito přechodových 
elektrod. 

2.3.4. Bazén roztoku kyseliny borité GA 201 

Nádrž havarijní zásoby roztoku kyseliny borité je společným zdrojem roztoku kyseliny borité pro NT 
systém havarijního chlazení, VT havarijní doplňovací systém a systém sprchování kontejnmentu. 
Nádrž havarijní zásoby roztoku kyseliny borité je tvořena místností č. GA 201, se zdvojenou 
vystýlkou. V nádrži je prostřednictvím systému ohřevu udržována teplota 55 °C, aby v případě 
zásahu bezpečnostních systémů, čerpajících roztok kyseliny borité z této nádrže, nedošlo 
k teplotnímu poškození tělesa tlakové nádoby reaktoru v důsledku tlakově-teplotního šoku.  

Obklad stropu, stěn a dna ze strany směrem k betonu je proveden z oceli 11 378 o tloušťce 8 mm. 
Obklad stropu, stěn a dna z vnitřní strany bazénu je proveden z austenitické oceli 17 247 
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o tloušťce 8 mm. Mezera mezi oběma obklady je vždy 8 mm a tvoří uzavřený prostor s možností 
odvodu eventuálních úniků roztoku kyseliny borité. 

Zdvojený obklad je připojen na technologické prvky, které jsou umístěny v bazénu, ale nejsou 
součástí stavební části bazénu. Jsou to technologické průchodky, GP prvky a síta. Při připojování 
nerez obkladu na technologické prvky z uhlíkové oceli bylo použito přechodových elektrod. 

2.3.5. Šachta dekontaminace zařízení GA 602 

Dekontaminační šachta se sprchou GA 602 (TU20B01) je určena pro dekontaminaci některých 
zařízení. Šachta dekontaminace je vystavena stříkající vodě pouze v takovém množství, že se 
nepředpokládá zatížení hydrostatickým tlakem. Stěny šachty mají jednoduchý obklad 
z austenitické oceli 17 247. Výjimkou je stěna MOCg-4, která je zdvojená s meziprostorem. 
Austenitický obklad je přivařen přes podkladní nerez pásky na vnější uhlíkatý obklad stěny BSVP. 
U dna je dvojitý obklad s mezivrstvou drenážního betonu. Spodní obklad je z plechu uhlíkové oceli 
11 375, horní obklad z austenitické oceli. Drenážní beton je odvodněn do sběrné nádoby systému 
TZ50, kde se zjišťují případné úniky. Dno šachty je na úrovni +30,300 m. 

Zdvojený obklad je připojen na technologické prvky, které jsou umístěny v bazénu, ale nejsou 
součástí stavební části bazénu. Jsou to u GA 602 technologické průchodky. Při připojování nerez 
obkladu na technologické prvky z uhlíkaté oceli bylo použito přechodových elektrod. 



Dynamická analýza na zatížení parní explozí uvnitř šachty reaktoru TH02020843 

Stránka 10 z 58 
 

 

Obrázek 2: Vertikální řez budovou reaktoru 
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3. Výpočetní software 

Jako výpočetní software je použit Abaqus ve verzi 6.14-4. Jedná se o celosvětově známý a široce 
užívaný výpočetní software ve všech oblastech techniky a vědy, který umí řešit lineární i nelineární 
dynamické úlohy s krátký časovým průběhem a je tedy pro naši analýzu výhodný. Software řeší 
výpočty pomocí metody konečných prvků, což je numerická metoda, jejímž vstupem je model 
rozdělený na konečný počet prvků, které mají přiřazeny patřičné materiálové vlastnosti a jsou na 
nich aplikovány zatížení a okrajové podmínky. 

Svoji popularitu si Abaqus ve světě získal díky svým možnostem řešit od jednoduchých úloh až po 
extrémně složité, zachovat si přitom jednoduchost zadávání úlohy a možnost okamžitě vyhodnotit 
výsledky po ukončení výpočtu. Jeho další velkou výhodou je možnost zadávat všechny dostupné 
materiálové vlastnosti a vytvořit si tak co nejpřesněji chovající se výpočetní model. Abaqus je 
možno rozšiřovat pomocí vlastních skriptovacích programů, které pomáhají např. ve 
vyhodnocování velmi specifických a málo rozšířených problému. Hojně se používá 
v automobilovém a leteckém průmyslu, ve stavebnictví, ale také v oblasti aerodynamiky, proudění 
kapalin, termodynamiky a magnetismu. Svou rozšířeností také potvrzuje díky vysoké přesnosti 
výsledků, které jsou klíčové při navrhování a kontrole různých konstrukcí. Abaqus je komplexní 
výpočetní software, který v sobě obsahuje: 

− Pre-processing – tvorba konečnoprvkového modelu, zdávání okrajových podmínek 

− Processing – samotný výpočet 

− Post-processing – vyhodnocování výsledků výpočtu 
 
Abaqus má možnost řešit širokou škálu typů výpočtů a má k tomu uzpůsobeny následující moduly: 

− Abaqus/Standard – řešič využívající implicitní numerické metody  

− Abaqus/Explicit – řešič využívající explicitní numerické metody (silně nelinearní úlohy, 
rychlé děje jako crash testy, výbuchy atd.) 

− Abaqus/CFD – řešič pro aerodynamiku a proudění kapalin včetně Pre a Post-processingu 

− Abaqus/Electromagnetic – řešič pro elektromagnetické úlohy 

− Abaqus/CAE – aplikace pro Pre a Post-processing 
 

Pro výpočet šachty reaktoru je software Abaqus vhodný, neboť nabízí několik možností, kterými se 
dají výztuže šachty v konečnoprvkovém modelu vytvořit. Dále je v Abaqusu s výhodou využita 
možnost zadání materiálové vlastnosti přímo pro beton, která popisuje degradaci elastické tuhosti 
betonu v průběhu zatěžování, jedná se o tzv. Concrete Damaged Plasticity. 

Model Concrete damage plasticity poskytuje obecnou schopnost modelovat beton a další kvazi 
křehké materiály ve všech typech konstrukcí. Tento model používá pojmy izotropní poškozené 
elasticity v kombinaci s izotropní tahovou a kompresní plasticitou, která reprezentuje neelastické 
chování betonu. 

Tento materiálový model je založen na předpokladu skalárního (izotropního) poškození a je určen 
pro aplikace, při kterých je beton vystaven libovolným zatěžovacím podmínkám včetně cyklického 
zatížení. Model zohledňuje degradaci pružné tuhosti vyvolané plastickým napínáním jak v tahu, tak 
ve stlačení. Zaznamenává také účinky obnovy tuhosti při cyklickém zatížení. 
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4. Výpočtový model 

4.1. Model vnitřních vestaveb 

Konečnoprvkový model vnitřních vestaveb je tvořen z několika jednotlivých dílů. Tyto díly jsou 
síťovány odlišnými způsoby – tam, kde je to možné jsou použity hexa prvky (brick), na tvarově 
složitějších dílcích jsou pak použity tetra prvky. Všechny díly jsou pak k sobě spojeny vazbou „Tie“, 
která zajišťuje adekvátní přenos zatížení mezi plochami dílců, které k sobě doléhají, přestože mají 
odlišnou síť – jak typy prvků, tak hustotu sítě. 

Uprostřed vestaveb je šachta reaktoru, na které byla provedena změna sítě a vložení výztuží – 
popsáno níže. 

 

Obrázek 3: Náhled na konečnoprvkovou síť vnitřních vestaveb 
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4.2. Modelování v Abaqusu 

4.2.1. Výztuž 

Výztuže jsou v MKP modelu nadefinovány pomocí „rebar layers“. Tento způsob vyžaduje plochu, 
která je vysíťována skořepinovými elementy s přiřazenými vlastnostmi „rebar layers“. Tato 
vlastnost umožňuje zadat vrstvy s různými orientacemi výztuží, materiály a průřezy. Skořepinové 
elementy představující výztuže jsou s okolní strukturou spojeny vazbou „embedded“. Tento způsob 
je na přípravu modelu a čas výpočtu nejméně náročný, přesto ale představuje dostatečně kvalitní 
reprezentací výztuží v modelu. Tímto způsobem je výztuž v šachtě reaktoru pro výpočet 
definována. 

4.2.2. Model šachty reaktoru 

Výpočtový model (nebo také konečnoprvkový model) šachty se skládá ze sítě solidových tetra 
prvků. Čtyřuzlové tetra prvky jsou používány při síťování prostorových, tvarově složitých těles. 
Šachta je rozdělena na spodní a horní část a na spodní části šachty je zvoleno jemné dělení 
o délce hrany prvku 0,2 m z důvodu lepší interakce s vloženou výztuží a pro dosažení dostatečně 
přesných výsledků. Na horní části šachty je ponecháno dělení po 0,5 m. Mezí horní a dolní částí je 
krátká přechodová oblast s délkou hrany prvku 0,35 m. 

 

Obrázek 4: Náhled na síť tetra prvků šachty reaktoru 
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Čtyřuzlový tetra prvek má tvar jehlanu s trojúhelníkovou podstavou. Tento tvar umožňuje vyplnit 
jakýkoliv 3D prostor. Sousední tetra prvky spolu vždy sdílí jednu stěn, tři hrany a tři uzly. Uzly jsou 
vrcholy trojúhelníkových stěn a každý z uzlů má 3 stupně volnosti – posuvy v osách X, Y a Z. 

 

Obrázek 5: Čtyřuzlový solidový tetra prvek s naznačeným integračním bodem (1) 

 

4.3. Modely výztuží 

Šachta reaktoru je vyztužena několika radiálními, kruhovými a vertikálními vrstvami výztuže. Ke 
tvorbě výztuží šachty jsou použity čtyřuzlové skořepinové (shell) prvky o délce hrany 0,2 m. Délka 
hrany byla zvolena dle sítě šachty. Tento rastr byl zvolen z důvodu hustoty vyztužení betonu. 
Nejčastější rozteč výztuží je 200 mm. 

 

Obrázek 6: Náhled na skořepinovou síť jedné z výztuží 

 

Čtyřuzlový skořepinový prvek má tvar čtverce nebo obdélníku. V jeho rozích se nacházejí uzly. 
Skořepinové prvky se používají převážně k modelování těles majících jeden z rozměrů alespoň 
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pětinásobně menší než některý z dalších rozměrů. Mohou to být různé plechové části, stavební 
profily (např. U, L, I), tlakové nádoby apod. Ve výpočtu je pak nutné ve vlastnostech prvku zadat 
tloušťku, kterou prvkem nahrazujeme. Výhoda toho prvku je v tom, že jím můžeme za jistých 
podmínek nahrazovat solidové prvky a tím snižovat počet uzlů modelu, což má pozitivní vliv na 
délku výpočtu. Každý uzel má 6 stupňů volnosti – posuvy v osách X, Y a Z a rotace kolem nich. 
 

 

Obrázek 7: Čtyřuzlový skořepinový element 

 

 

Obrázek 8: Síť výztuží šachty reaktoru 
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Obrázek 9: Síť výztuží šachty reaktoru v řezu 

 

4.4. Zadávání vlastností skořepinových prvků – výztuží 

4.4.1.  „Rebar layers“ 

Ve vlastnostech skořepinových prvků je možné nadefinovat vrstvy s výztužemi (rebar layers) 
a zvolit, zda jsou výztuže umístěny rovnoběžně (constant) nebo radiálně (angular). 

 

Pro rovnoběžné výztuže je nutno zadat: 

− Název vrstvy 

− Materiál výztuže 

− Plochu průřezu jedné výztuže 

− Vzdálenost mezi jednotlivými výztužemi  

− Úhel výztuží vůči přiřazenému souřadnému systému 

− Polohu vrstvy – odsazení od střednice skořepinového prvku (ve směru normály; možno 
zadat jak v kladném, tak i v záporném směru) 

 

 

Obrázek 10: Příklad zadávání vlastností rovnoběžných výztuh 
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Pro radiální výztuže je nutno zadat: 

− Název vrstvy 

− Materiál výztuže 

− Plochu průřezu jedné výztuže 

− Úhel mezi jednotlivými výztužemi 

− Pootočení výztuží vůči přiřazenému souřadnému systému 

− Polohu vrstvy – odsazení od střednice skořepinového prvku (ve směru normály; možno 
zadat jak v kladném, tak i v záporném směru) 

 

 

Obrázek 11: Příklad zadávání vlastností radiálních výztuh 

 

4.4.2. Souřadné systémy výztuží 

Každé oblasti, na které jsou definovány skořepinové elementy s výztužemi, musí být přiřazen 
odpovídající souřadný systém. Pro rovnoběžné (kruhové a vertikální) výztuže je přiřazen pravoúhlý 
souřadný systém, od jehož osy 1 je měřen úhel výztuží, osa 2 s osou 1 určují rovinu, ve které jsou 
zadávány rozteče výztuží. Odsazení vrstev výztuží je ve směru osy Z (ve směru tloušťky 
skořepinového prvku). 
 

 

Obrázek 12: Souřadný systém pro rovnoběžné výztuže 

 



Dynamická analýza na zatížení parní explozí uvnitř šachty reaktoru TH02020843 

Stránka 18 z 58 
 

Pro radiální výztuže je nutno přiřadit cylindrický souřadný systém, jehož osa R udává směr 
radiálních výztuží, v rovině R-T jsou pak měřeny úhlové rozestupy a odsazení vrstev je měřeno 
v ose Z. 

 

Obrázek 13: Souřadný systém pro radiální výztuže 

 

4.4.3. Vlastnosti skořepinových prvků 

Všem skořepinovým prvkům je přiřazena tloušťka 0,01 m a materiál s nízkým modulem pružnosti 
(materiál s názvem Material_shell). Je to z toho důvodu, aby byla okolní konstrukce co nejméně 
tuhostně ovlivněna samotným prvkem – neboť se jedná pouze o nosný prvek výztuží. 
 

 

Obrázek 14: Příklad definování vlastností shell prvků 

 

4.5. Embedded vazba 

Skořepinové prvky s výztužemi jsou k solidovým prvkům připojeny pomocí tzv. Embedded vazby. 
Jedná se o vazbu, která ve výpočtu spojí uzly skořepinových prvků (embedded) s uzly solidových 
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prvků (host) a přiřadí jim váhový faktor dle vzájemné vzdálenosti. Od uzlů „host“ prvků jsou uzly 
„embedded“ prvků hledány v takové vzdálenosti, která je nastavena ve vlastnostech embedded 
vazby (Absolute exterior tolerance). 

 

Obrázek 15: Nastavení a popis Embedded vazby 

 

4.6. Vyztužení dna reaktorové šachty 

Dno reaktorové šachty bylo vyztuženo v první fázi stejně jako stěny šachty. Byly použity shellové 
prvky o tloušťce 0,01 m, kterým byl přiřazen materiál Material_shell a definováno rozmístění 
výztuží. Pro spojení skořepinových prvků výztuže se solidovými prvky betonu byla použita vazba 
embedded. 

 

Obrázek 16: Příklad výztuže vytvořené pomocí skořepinových prvků 
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V druhém případě bylo dno šachty vyztuženo klasickou prutovou výztuží. Výztuž byla modelována 
pomocí prvků beam. Byly vytvořeny jednotlivé sítě výztuže a dle výškové kóty umístěny do dna 
šachty. Prutovým prvkům byl přiřazen materiál ocel a následně definovaná plocha průřezu prutu. 
Stejně jako skořepiny byly i prutové prvky spojeny se solidovými prvky vazbou embedded. 

 

Obrázek 17: Příklad výztuže vytvořené pomocí prutových prvků 

 

4.7. Deska na úrovni +13,200 m 

Do modelu kontejnmentu byla domodelována deska na úrovni +13,200, která zespodu podepírá 
dno šachty reaktoru, a to z důvodu reálnějšího chování šachty reaktoru zatížené vnitřní explozí. 
Tloušťka železobetonové desky na úrovni +13,200 je 2,1 m. Deska byla vymodelována dle 
stávající výkresové dokumentace viz reference tohoto dokumentu. Pro vystižení správné tuhosti 
byly vytvořeny výztuhy pomocí skořepinových prvků (stejným postupem jako u zbytku šachty) a 
dále přiřazeny materiálové charakteristiky pro beton (materiál beton) i pro výztuž (materiál 
Material_shell). Meshování proběhlo na díly o délce 0,3 m u betonu, stejně jako u skořepinových 
prvků výztuže. 

Deska byla po obvodě podepřena a bylo zabráněno posunutí ve všech směrech. Bylo vytvořeno 
propojení vazbou Tie z důvodu zajištění vzájemné interakce mezi povrchem dna šachty a deskou. 
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Obrázek 18: Železobetonová deska na úrovni +13,200 m vymodelovaná pod šachtou 
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4.8. Materiálové vlastnosti zadané v modelu 

Model šachty má přiřazeny materiálové vlastnosti s názvem Beton nelineární s nadefinovanou 
křivkou plasticity. 

Tabulka 1: Materiálové vlastnosti Beton_nelineární 

Název materiálu Beton_nelineární Jednotky 

Hustota 2.5 (t/m3) 

Modul pružnosti 30 000 000 (kPa) 

Poissonův poměr 0.2 - 

Damping - alpha 3.8 - 

Damping - beta 0.0006 - 

Concrete Damaged Plasticity 45,0,0,0,0  

Concrete Compress. Hardening Stress Strain 

 (kPa) (m) 

 6000. 
14000. 
22400. 
26700. 
28000. 
26700. 
23200. 
18000. 
12100. 

0. 
0.00015 
0.00065 
0.00115 
0.00165 
0.00215 
0.00265 
0.00315 
0.00360 

Concrete Tension Stiff, GFI 2200 0.12 

 

 

Obrázek 19: Concrete damaged plasticity – pracovní diagram 
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Vrstvy výztuží, které jsou nadefinovány pomocí vlastnosti „rebar layers“, mají přiřazen materiál 
s názvem Ocel. 

Tabulka 2: Materiálové vlastnosti ocelových výztuží 

Název materiálu Ocel Jednotky 

Hustota 7.85 t/m3 

Modul pružnosti 210 000 000 kPa 

Poissonův poměr 0.3 - 

Damping - alpha 3.8 - 

Damping - beta 0.0006 - 

Plastic Stress [kPa] Strain [m] 

Nelineární ocelová výztuž 511000. 
 518000. 
 634000. 
 702000. 
1300000. 

0.     
0.0125 
0.0370 
0.0745 
0.691  

Shear failure 0.05  

Skořepinovým prvkům nesoucím vrstvy výztuží je přiřazen materiál o nízkém modulu pružnosti, 
Poissonův poměr je použit stejný jako pro ocel. 

Tabulka 3: Materiálové vlastnosti pro shell prvky 

Název materiálu Material_shell Jednotky 

Hustota 1 t/m3 

Modul pružnosti 1 kPa 

Poissonův poměr 0.3 - 

Okolní betonové konstrukce mají zadány vlastnosti bez plasticity, viz. tabulky níže. 

Tabulka 4: Materiálové vlastnosti betonu 

Název materiálu Beton_normal Jednotky 

Hustota 2.5 t/m3 

Modul pružnosti 29 000 000 kPa 

Poissonův poměr 0.2 - 

Tabulka 5: Materiálové vlastnosti těžkého betonu 

Název materiálu Beton_těžký Jednotky 

Hustota 3.35 t/m3 

Modul pružnosti 29 000 000 kPa 

Poissonův poměr 0.2 - 
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Obrázek 20: Vizualizace betonových konstrukcí vestaveb, modrá barva značí těžký beton, šedá 
značí beton s nelineárními vlastnostmi ve výpočtu 
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Obrázek 21: Vizualizace betonových konstrukcí vestaveb, modrá barva značí těžký beton, šedá 
značí beton s nelineárními vlastnostmi ve výpočtu – řez 
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5. Zatížení stavebních konstrukcí 

5.1. Stálé zatížení 

Zatížení vlastní tíhou konstrukcí. Objemové hmotnosti materiálů (beton, těžký beton, ocel) jsou 
uvedeny v tabulkách výše. 

5.2. Provozní zatížení 

Mezi provozní zatížení se řadí zatížení technologií, vodou v bazénech, teplotou. 

Na konstrukce bazénu vyhořelého paliva a šachty výměny paliva pod vodou působí hydrostatický 
tlak kapaliny, která se v nich nachází. Během provozu bloku v režimech 1–5 je hladina v BSVP na 
úrovni +28,680 m. V režimu bloku č.6 (výměna paliva) jsou do úrovně +36,200 m zaplaveny šachty 
GA 312, 313, 501, 402 a GA 401/1, 2, 3. 

5.3. Užitné zatížení 

Pro úroveň +13,200 m bylo užitné zatížení v projektu uvažováno v rozmezí 20 až 40 kN/m2.  

Montážní zatížení od zařízení ve formě rovnoměrně rozděleného zatížení bylo uvažováno 
80 kN/m2 na celé horní ploše stropu na úrovni +36,900 m reaktorového sálu. 

Užitná zatížení na ostatních stropech jsou předpokládána 5 kN/m2. 

5.4. Havarijní zatížení 

Jako havarijní bylo uvažováno zatížení výbuchem páry uvnitř šachty reaktoru. Bližší popis průběhu 
zatížení v čase a způsob aplikace zatížení je popsán v kapitole 7.  

 

6. Teplotní analýza 

Teplotní analýza se prováděla na dílčí části – šachtě reaktoru. V případě této havárie se 
předpokládá postupné pomalé prohřátí betonových konstrukcí šachty na 130 °C. Vzhledem 
k velice podobným teplotním materiálovým charakteristikám betonu i oceli s ohledem na pomalý 
proces ohřívání se předpokládá, že teplotní změny nebudou mít výraznější negativní vliv na stav 
konstrukce. 

Zatížení modelu teplotou lze provést pomocí Stepu heat transfer, nebo coupled temp-
displacement. Vzhledem k použití vazby embedded nebyl možný výpočet tepla provést pomocí 
heat transfer. Zatížení modelu teplotou bylo tedy provedeno pomocí Coupled temp-displacement 
Stepu. V souvislosti s tím musely být prvky meshovaných částí předefinovány a byl použit namísto 
3D stress typ coupled temp-displacement, který umožňuje přenos tepla mezi prvky spojenými 
vazbou embedded (tedy mezi betonem a výztuží) a dále umožňuje vygenerování napětí od teploty 
v jednotlivých částech modelu včetně napětí ve výztuži.  
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Pro aplikaci zatížení od teploty, byla v modelu vytvořena vazba typu Temperature, ke které je 
přiřazena křivka průběhu teploty. Jelikož je požadavkem ohřev na určitou teplotu, byla křivka 
zadána tabelárně jako lineárně stoupající, viz Obr. 22. 

Model byl posuzován na dlouhodobé účinky od teploty, takže teplotní zatížení bylo aplikováno na 
celý model rovnoměrně. Počáteční teplota byla uvažována 20 °C a konečná teplota po výbuchu 
130 °C. Výsledky teplotní analýzy se v závěru přičtou k účinkům od výbuchu. 
 

 

Obrázek 22: Zadání teploty na model 

 

Největší napětí od zatížení teplotou bylo zaznamenáno na okraji dna šachty v místě vnějších 
okrajových podmínek, kde se hodnoty pohybují okolo 25 MPa. Tyto účinku můžeme zanedbat, 
jelikož dochází v místech okrajových podmínek k lokálním špičkám napětí, které je způsobeno 
přímým kontaktem s podporami. Na zbytku šachty se neprojevilo výraznější navýšení napětí, 
neboť okolním stěnám je umožněno rozpínání se do stran, tedy hodnoty napětí na těchto částech 
se pohybují okolo 1 MPa. Jelikož beton i ocelová výztuž spolupracují i při změně teploty, což je 
dáno součinitelem tepelné roztažnosti (Ocel 12x10-6 °C-1, beton 10x10-6 °C-1), nedojde vlivem 
nárůstu teploty na betonovou konstrukci šachty k trvalému poškození a vzniku trhlin, ale pouze 
k nárůstu vnitřního napětí konstrukce. Teplota konstrukce je nejvýše 130 °C, kde při těchto 
teplotách dochází k odpaření fyzikálně vázané vody a vody v pórech. Vzhledem ke stáří betonu 
neočekáváme již žádnou vodu v pórech betonu, a tak tento děj nikterak nezhoršuje pevnost a 
vlastnosti betonu. Snížení materiálových charakteristik betonu a ke změně dalších vlastností 
betonu dochází až při teplotách 200 °C a výše. 
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Obrázek 23: Napětí od teploty - pohled na šachtu reaktoru 
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Obrázek 24: Napětí od teploty – řez otvorem šachty reaktoru 

 

7. Parní výbuch uvnitř šachty reaktoru 

V případě havárie dochází k postupnému protavení jaderného paliva v podobě tyčí skrze první 
ochranný obal tyčí samotných a následně k vytvoření koria na dně nádoby reaktoru. Pokud by 
nebylo zajištěno dostatečné ochlazování nádoby, dojde k protavení koria skrze dno nádoby 
reaktoru a následnému uvolnění koria do chladící kapaliny. Tento jev způsobí okamžitou parní 
explozi, při které dochází k rychlému nárůstu tlaku a teploty v šachtě reaktoru. V modelu šachty 
reaktoru byl na vnitřní stěny rovnoměrně aplikován odpovídající průběh tlaku. Křivka zatěžování 
tlakem je dána na Obr. 25. V časovém průběhu tlakové křivky je zohledněno, že po 8ms budou 
tlakem vyražena ocelová vrata a tlak na stěny klesne. 
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Obrázek 25: Křivka tlaku v závislosti na čase 

 

Výpočet zatížení od výbuchu páry byl proveden pomocí implicitního dynamického modulu 
v softwaru Abaqus. Dynamický výpočet v sobě zahrnuje, na rozdíl od statického, i setrvačnost 
hmot – v našem případě všech stěn budovy reaktoru a umožňuje tak zkoumat namáhání objektu 
i v čase po ukončení působení zatížení. Dynamický výpočet byl zvolen také z toho důvodu, že 
výbuch je velmi krátký děj, v našem případě 0,01 s. 

Dynamický výpočet je v Abaqusu zadán pomocí Stepu typu Dynamic Implicit. Zatížení je 
aplikováno na vnitřní stěny šachty reaktoru viz červené stěny na Obr. 26 pomocí zatížení typu 
Pressure. Velikost a průběh tlaku byl zadefinován pomocí křivky – viz Obr. 25. Doba výpočtu byla 
nastavena na 0,2 s kvůli zkoumání zatížení budovy bezprostředně po výbuchu. Pro výpočet 
výbuchu jsou použity elementy typu coupled temp-displacement. 
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Obrázek 26: Aplikovaný tlak od výbuchu na stěny šachty reaktoru 

 

Následující část bude obsahovat sérii grafických výstupů, které poskytují náhled do průběhu šíření 
napětí v konstrukci. Barevné spektrum obrázku je vztaženo k materiálovým limitům betonu B25. 
Přestože v šachtě reaktoru byl dle stávající dokumentace použit beton B20, tak jádrové vývrty, 
které se prováděly na okolních konstrukcích, vykazovaly materiálové vlastnosti betonu o třídu 
vyšší. Můžeme také zohlednit zlepšování mechanických vlastností betonu v průběhu let. 

Následující obrázky znázorňují potencionální kritická místa konstrukce reaktoru, kde napětí 
překračují limitní materiálové vlastnosti betonu, respektive místa s předpokladem tvoření trhlin. 

Na Obr. 27 jsou znázorněna tlaková napětí skrz betonovou konstrukci, kde je řez veden konstrukcí 
reaktoru v místě otvoru. Hodnoty napětí jsou uvedeny v kPa (Maximální zatížení výbuchem). 
Napětí v konstrukci, které nepřesahuje 25MPa, je vyobrazeno bílou barvou. 

První tlakové trhliny se tvoří u otvoru šachty. Obdélníkový otvor se vlivem velkého tlaku od 
výbuchu přetváří na oválný a na stěny zaujímají tvar klenby. Vlivem tohoto klenbového účinku se 
beton začíná ve středu stěn drtit. Červené hodnoty v obrázku jsou hodnoty napětí na mezi 
únosnosti betonu v tlaku, tedy 25 MPa. 
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7.1. Poškození reaktorové šachty tlakovým účinkem od napětí 

 

Obrázek 27: Barevné spektrum lokalizuje vznik prvních oblastí tlakového porušení betonu 

 

Následující obrázek Obr. 28 lokalizuje maximální poškození betonové šachty v tlaku během 
výbuchu, tedy v čase 8,3 ms, kdy na vnitřní stěny šachty působí tlak o velikosti 33 MPa. Lze 
předpokládat, že červeně zabarvené oblasti budou poškozeny vlásečnicovými trhlinami 
a vzhledem k přítomnosti oblicové ocelové konstrukce o tloušťce 8 mm nebude docházet 
k odprýskávání betonu. 
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Obrázek 28: Barevné spektrum lokalizuje největší míru poškození šachty, znázorněny jsou oblasti 
tlakového porušení betonu 
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7.2. Poškození reaktorové šachty tahovým účinkem od napětí 

Rozvoj tahového napětí na deformované betonové konstrukci v časové závislosti průběhu parního 
výbuchu. Pohled na dno a otvor konstrukce reaktoru lokalizuje vznik prvních tahových trhlin. 
Hodnoty napětí jsou uvedeny v kPa. Napětí v konstrukci, které nepřesahuje limitní tahovou 
únosnost betonu 1,5 MPa, je vyobrazeno bílou barvou. Měřítko deformace je pro přehlednost 
zvětšeno stonásobně. 

Barevné spektrum značí míru rozvíjení se tahových trhlin. Na Obr. 29 barevné spektrum vystihuje 
vznik prvních tahových trhlin, které se na modelu vytvoří v čase 0,875 milisekundy. 
 

 

Obrázek 29: Barevné spektrum lokalizuje vznik prvních tahových trhlin, kPa 
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Následný rozvoj tahových trhlin na Obr. 30 – Obr. 34 bude vznikat na vnějším povrchu šachty, kde 
v oblasti barevného spektra vzniknou tahové trhliny. Hodnoty tahového napětí však nepřekročí 

tahovou únosnost výztuže o průměru  22 mm, která je umístěna 100 mm od vnějšího povrchu 
(viz kapitola 9). Oblast tahových mikrotrhlin prostoupí v lokálních místech až do 1/3 průřezu. 
 

 

Obrázek 30: Hodnoty napětí v kPa značí rozvoj tahových trhlin v čase 1,35 ms 
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Obrázek 31: Hodnoty napětí v kPa značí rozvoj tahových trhlin v čase 2 ms 
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Střední část šachty lokálně prostoupí trhliny a ve výztuži bude vznikat napětí 2 MPa. 
Pravděpodobně dojde k poškození průřezu do cca 1/3 průřezu stěny tahovými trhlinami, kde 
tahové napětí přenese výztuž stěny. Průřez na tato namáhání je posouzen v softwaru FIN EC a je 
uvedený v příloze dokumentu. 

 

 

Obrázek 32: Hodnoty napětí v kPa značí rozvoj tahových trhlin v čase 3 ms 
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Obrázek 33: Hodnoty napětí v kPa značí rozvoj tahových trhlin v čase 8 ms 
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Obrázek 34: Hodnoty napětí v kPa značí rozvoj tahových trhlin v čase 10 ms 
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Půdorysný pohled na řez v +19,000 m, místa s předpokladem vzniku trhlin od tlakového napětí ve 
směru X vyobrazena černou barvou: 

 

 

Obrázek 35: Hodnoty napětí v kPa pro směr x 
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Půdorysný pohled na řez v +19,000 m, místa s předpokladem vzniku trhlin od tlakového napětí ve 
směru Y vyobrazena černou barvou: 

 

 

Obrázek 36: Hodnoty napětí v kPa pro směr y 
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8. Analýza vzniklých trhlin 

8.1. Šíření trhlin v železobetonové konstrukci reaktorové šachty při 
zatížení výbuchem páry  

Lom u kvazikřehkých materiálů se značně odlišuje od křehkého lomu. Důvodem tohoto chování je 
vznik neelastické zóny v okolí vrcholu trhliny: v místě koncentrace napětí vznikají lomové procesní 
zóny (LPZ). 

Tyto zóny sestávají ze dvou částí. Nejblíže vrcholu trhliny se nachází oblast změkčení. Na vnějším 
okraji této oblasti dosahuje napětí meze kluzu/ meze pevnosti a klesá na nulu, které dosahuje 
v místech volného povrchu trhliny. Tato oblast je obklopena druhou nelineární oblastí, v níž 
nedochází ke změkčení, ale k tečení, případně zpevnění materiálu. Mimo tyto oblasti se materiál 
chová lineárně elasticky. Toto chování pozorujeme u křehkých, duktilních a kvazikřehkých 
materiálů. U každého z těchto druhů materiálů jsou procesy přetvoření a porušení v nelineární 
zóně, a tedy i rozsah této zóny, různé. U kvazikřehkého materiálu vzniká velká lomová procesní 
zóna a zabírá téměř celou plochu neelastické zóny. Plastická zóna, v níž dochází k tečení 
a zpevňování materiálu, bývá nepatrná a nachází se na přechodu mezi lineárně elastickým 
materiálem a lomovou procesní zónou. Toto chování se objevuje například u betonu, malty 
a dalších kompozitů na bázi cementu. Děje, k nimž dochází během růstu trhliny, jsou znázorněny 
na Obr. 37. 

 

Obrázek 37: Formování nelineární zóny v kvazikřehkém materiálu a) zatěžovací diagram taženého 
vzorku, b) schematické znázornění pochodů v neelastické zóně, c) rozdělení 
napětí po délce nelineární zóny. Převzato z [8]. 

Vznik trhlin v železobetonové konstrukci reaktorové šachty je nežádoucí především ze dvou 
důvodů. První důvod je narušení funkce šachty při zatížení výbuchem páry. Při vzniku a šíření 
trhlin dochází ke změně tuhosti šachty, která je těmito trhlinami oslabena (může docházet k velkým 
deformacím, na které nebyla šachta navržena, což může mít vliv na funkci pohyblivých částí). 
Druhý důvod je ztráta vodonepropustnosti reaktorové šachty, ke které může docházet při rozvoji 
trhlin zejména ve spodní části šachty a s ní spojený průsak vody. 
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Při analýze výbuchu páry v reaktorové šachtě, byla určena nejslabší místa konstrukce, ve kterých 
se předpokládá vznik a růst trhlin. K této analýze byl použit výpočetní nástroj Abaqus, pracující na 
bázi metody konečných prvků. Pro vymodelování betonových konstrukcí byl použit materiálový 
model Concrete Damage Plasticity, ocelové výztuži byly přiřazeny materiálové vlastnosti pro 
plasticitu oceli (nastavené materiálové parametry viz kapitola 4).  

Vznik trhlin se předpokládá v místě maximálního ekvivalentního napětí. Z analýzy vyplývá, 
že k rozvoji trhlin bude docházet ve dvou oblastech. První oblastí je dno reaktorové šachty a druhá 
oblast je kolem vstupního otvoru u dna šachty.  

Konstrukce dna má z celé šachty nejmenší tloušťku (tl. 1,120 m,  5,81 m). Při výbuchu páry 
dochází k deformaci dna a jeho konvexnímu zakřivení. Maximální tahová napětí (1,9 MPa) při 
deformaci, kde původní válcovitý tvar šachty se podřizuje tlakové vlně výbuchu, vzhledem 
k deformaci stěny i dna se předpokládá vznik a rozvoj mikrotrhlin po vnitřním obvodu na rozhraní 
svislých stěn a dna šachty, které dosahují hloubky do první vrstvy výztuže. Zároveň, vzhledem 
k deformaci dna, která dosahuje ve svislém směru pouze hodnoty 4 mm, se předpokládá pouze 
povrchové porušení betonu v tlaku do hloubky 20 mm. 

Druhým místem ohroženým vznikem a rozvojem trhlin je oblast kolem vstupu do reaktorové šachty 
u jejího dna. V této oblasti je stěna šachty oslabená otvorem a jeho rohy slouží jako iniciátory 
trhliny, které vznikají při extrémním zatížení výbuchem páry. Vznikají zde trhliny, jejichž šířka je do 
desetiny milimetru. Maximální dosažené tahové napětí (2 MPa) se nachází v místě napojení ostění 
na „překlad“ otvoru. Vzhledem k rozsahu poškození se nepředpokládá snížení tuhosti šachty nebo 
zablokování výplně otvoru. 

Na vnějším povrchu reaktorové šachty lze předpokládat výskyt mikrotrhlin (viz mapa trhlin Obr. 42 
- Obr. 45), které nebudou zasahovat hlouběji než po první vrstvu výztuže. 

Tato analýza byla provedena za účelem zjištění nejslabších míst konstrukce, ve kterých hrozí při 
výbuch páry vznik a růst trhliny. Z výsledků vyplývá, že by bylo vhodné se při dalším zkoumání 
vzniku a rozvoje trhlin zaměřit na dvě uvedené oblasti a provést jejich analýzu nástroji 
s implementovaným modelem šíření trhliny. 
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8.2. Mapa poškození šachty tlakovými trhlinami 

 

Obrázek 38: Mapa neelastické zóny vymezující vznik tlakových trhlin při výbuchu, pohled na vnitřní 
stěny šachty 
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Obrázek 39: Mapa neelastické zóny vymezující vznik tlakových trhlin při výbuchu, pohled na vnitřní 
stěny šachty 
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Obrázek 40: Mapa neelastické zóny vymezující vznik tlakových trhlin při výbuchu, pohled na vnější 
stěny šachty 
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Obrázek 41: Mapa neelastické zóny vymezující vznik tlakových trhlin při výbuchu, pohled na vnější 
stěny šachty 
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8.3. Mapa poškození šachty tahovými trhlinami 

 

Obrázek 42: Mapa neelastické zóny vymezující vznik tahových mikrotrhlin při výbuchu, pohled na 
vnitřní stěny šachty 
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Obrázek 43: Mapa neelastické zóny vymezující vznik tahových mikrotrhlin při výbuchu, pohled na 
vnitřní stěny šachty 
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Obrázek 44: Mapa neelastické zóny vymezující vznik tahových mikrotrhlin při výbuchu, pohled na 
vnější stěny šachty 
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Obrázek 45: Mapa neelastické zóny vymezující vznik tahových mikrotrhlin při výbuchu, pohled na 
vnější stěny šachty 

 

8.4. Trhliny v konstrukci bazénů s vyhořelým palivem 

Další místo, které bylo zkoumáno z hlediska vzniku trhlin, je oblast bazénů s vyhořelým palivem. 
Nejrizikovější místo z hlediska vzniku trhlin je napojení dna bazénů na šachtu reaktoru. Dno 
bazénů je konstrukčně vetknuto do šachty reaktoru. Při výbuchu dochází k půdorysnému rozpínání 
šachty, což vyvolává velká tahová napětí (ve směru y) u dna šachty v místě pevného spojení 
a současně tlaková napětí ve směru x. Tlaková napětí nejsou pro zajištění nepropustnosti bazénu 
kritická. Ke ztrátě pevnosti betonu v tlaku dojde pouze v lokálních místech (viz Obr. 48), která 
neprostoupí celým průřezem. Větší dopad na konstrukci budou mít trhliny tahové. V důsledku 
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rozpínání šachty lze předpokládat vznik radiálních trhlin v místě vetknutí dna bazénů do šachty 
reaktoru. Tyto trhliny budou mít šířku do 1 mm, kde se budou šířit skrze celý průřez a lze očekávat 
porušení nepropustnosti železobetonové konstrukce tohoto kritického místa Obr. 46. Vodotěsnost 
bazénů je zajištěna pomocí ocelové vystýlky tl. 6 mm. Tato vystýlka není spojena s nosnou 
železobetonovou konstrukcí spřahovacími prostředky, tedy se nepředpokládá její porušení vlivem 
výbuchu. Celková deformace bazénu nejblíže šachty je v příčném směru 7,04 mm a podélném 
(směrem radiálně od reaktorové šachty) -3 mm (tlak). Vzhledem k deformacím šachty i bazénu lze 
předpokládat zachování neporušenosti a nepropustnosti ocelového plechu. 

Na ostatních bazénech s vyhořelým palivem následky této havárie nebudou mít z konstrukčního 
hlediska negativní dopad na propustnost. V konstrukci dna budou vznikat tahové mikrotrhliny. 
Vzniklá tahová napětí přenese výztuž a trhliny průřez neprostoupí. Lze očekává plné zachování 
nepropustnosti. 

 

 

Obrázek 46: Tahová napětí ve směru y vymezující vznik trhlin při výbuchu, pohled na řez šachty a 
bazénů s vyhořelým palivem 
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Obrázek 47: Napětí ve směru x vymezující vznik trhlin při výbuchu, pohled na řez šachty a bazénů 
s vyhořelým palivem 
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Obrázek 48: Tlaková napětí ve směru x vymezující lokální místa ztráty pevnosti betonu v tlaku při 
výbuchu, pohled na řez šachty a bazénů s vyhořelým palivem 
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9. Posouzení 

Posouzení železobetonových průřezů reaktorové šachty bylo provedeno v software FIN EC. 
Program umožňuje přehledné zobrazení výsledků dynamické analýzy. Byly vytvořeny průřezy 
v nejvíce namáhané oblasti a v referenčních průřezech šachty a jejího dna. Pro beton a ocelové 
výztuže byly přiřazeny příslušné materiálové charakteristiky. Umístění ocelové výztuže se řídilo dle 
dostupné výkresové dokumentace. Dále bylo aplikováno zatížení a průřez posouzen (viz výstupy 
ze software FIN EC v části Přílohy). 

Průřezy byly vybrány a posouzeny v místech napětí překračující tahovou únosnost betonu. 
V kritických průřezech se neuvažuje s tahovou únosností betonu a veškerou tahovou sílu přenáší 
výztuž u tažené strany průřezu. Výsledná síla je vytvořena z průběhu napětí, kde z grafů průběhu 
napětí v závislosti na čase se špičky napětí snížily o 20 %. Napětí se následně aplikovala na 
plochu průřezů s výztuží. Posouzeny jsou stěny šachty reaktoru (veškerý vznikající tah přebírá 
tangenciální výztuž) v místě u taženého povrchu a dále pak v kritickém místě ve střední části 
šachty, kde dochází k lokálnímu zúžení stěny na 1170 mm. 

Průřezy vnější strany šachty reaktoru byly pro posudek vzaty na běžný metr výšky a 200 mm šířky 
z důvodu neuvažování betonu v tahu. Výztuž v průřezu vnější strany šachty reaktoru odpovídá 
vnější okrajové tangenciální výztuži a ta je po celé výšce stěny šachty reaktoru neměnná 
s rozestupem 200 mm a profilu 22 mm s krytím 100 mm. Pro posouzení zúženého místa ve střední 
části šachty reaktoru je vzat totální průřez, který je vysoký 500 mm a šířka průřezu odpovídá 1170 
mm. 

 

Z výsledků výpočtů je zřejmé, že veškeré vzniklé trhliny v betonu neprochází přes celou šířku 
průřezu. Přibližně do poloviny stěny šachty reaktoru mohou vznikat vlásečnicové trhliny, nedojde 
však k porušení hermetičnosti stěny a tahová napětí přenese vyztužení šachty reaktoru (viz 
posudky v části Příloha). Program FIN posoudil průřezy dle platné návrhové normy EN 1992-1-1. 
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10. Závěr 

Na modelu byl simulován havarijní stav exploze páry uvnitř šachty reaktoru. Jedná se o havarijní 
stav, kdy dojde k roztavení palivových tyčí a vytvoření koria na dně reaktorové nádoby. Následný 
systém chlazení není dostatečný a dochází k protavení a vytečení koria skrze dno reaktorové 
nádoby do šachty reaktoru napuštěné chladící kapalinou. Vlivem vysoké teploty taveniny dojde 
k okamžité přeměně vody v páru a výbuchu. 

V první části bylo zohledněno chování šachty na teplotní namáhání, které bude výbuch 
doprovázet. Maximální teploty při výbuchu páry dosahují kolem 130 °C, kde při těchto teplotách 
dochází k odpaření fyzikálně vázané vody a vody v pórech. Vzhledem ke stáří betonu 
neočekáváme již žádnou vodu v pórech a tento děj nikterak nezhorší pevnost a vlastnosti betonu. 
Snížení materiálových charakteristik betonu a ke změně dalších vlastností betonu dochází až při 
teplotách 200 °C a výše. Beton je materiál nehořlavý, avšak při zvyšování teploty dochází v betonu 
k fyzikálním i chemickým změnám. Rozsah těchto změn je dán jednak kvalitou vlastností 
materiálu, tak průběhem teplot, délkou tepelné zátěže a způsobem namáhání. Vzhledem 
k podobným tepelně - materiálovým vlastnostem betonu a oceli je poškození vzniklé nárůstem 
teploty téměř zanedbatelné a následně dojde pouze ke zvýšení vnitřního napětí po průřezu. 

Následně byla provedena analýza výbuchu páry. Na MKP modelu byl zohledněn prudký nárůst 
tlaku páry v krátkém časovém intervalu. Na stěny šachty byl aplikován tlak dle zatěžovací křivky 
(viz Obr. 25), kde nejvyšší hodnota tlaku dosahovala 33 MPa v čase 7,5 - 8 ms a následně došlo k 
vyražení ocelových vrat, dále pak k poklesu tlaku. 

Po výbuchu bude šachta reaktoru trvale poškozena tlakovými i tahovými mikrotrhlinami (viz Obr. 
38 - 41), avšak u tohoto typu zatížení se nepředpokládá úplný kolaps konstrukce šachty, či 
přilehlých objektů. 

První trhliny vznikají v čase 0,25 ms v místě spodního otvoru šachty od tahového namáhání a dále 
pak po vnitřním obvodu na rozhraní svislých stěn a dna šachty. Další rozvoj tahových trhlin se 
předpokládá na vnějším povrchu šachty, kde dojde k překročení pevnosti betonu v tahu (tahová 
napětí budou dále přenášena tangenciální výztuží). 

Poškození od tahových trhlin: 

Největší poškození od tahových trhlin se vyskytuje na vnějším okraji stěn šachty reaktoru prakticky 
po celé výšce, tj. od výškové kóty +13,200 po +17,400 m. Poškození je pouze vizuálního 
charakteru a trhliny neprostoupí celým průřezem stěny. Předpokládá se potrhání betonu do první 
vrstvy výztuže (tedy do hloubky 100 mm), napětí pak přebere výztuž a hlouběji do průřezu se 
rozvoj trhlin nepředpokládá. Stěny reaktoru výsledná napětí přenesou bez porušení výztuže stěn 
a tím i bez porušení hermetičnosti šachty. 

Poškození od tlakových trhlin: 

Největší tlaková napětí vznikají při vnitřním povrchu stěn u otvoru v šachtě reaktoru. Tato napětí 
dosahovala velikosti až 30 MPa, což by vedlo k lokálnímu podrcení betonu (Dosažení návrhové 
hodnoty pevnosti použitého betonu v tlaku). U dna šachty a vnitřních stěn se vlivem tlakového 
namáhání předpokládá porušení betonu pouze v povrchové vrstvě. Uvnitř šachty je uložena 
hermetická obálka v podobě ocelového plechu tloušťky 8 mm, a tudíž vzniklými tlakovými trhlinami 
nedojde k prostupu radioaktivní kapaliny hlouběji do průřezu. 

Výbuch páry v šachtě reaktoru má dopad i na okolní části konstrukce, a to vlivem šíření napětí. 
Z hlediska bezpečnosti je jednou z rizikových oblastí bazén s vyhořelým palivem, kde by měla být 
i po výbuchu zachována nepropustnost. Kritické místo u bazénu vyhořelého paliva se nachází 
v těsné blízkosti šachty reaktoru. Vzhledem k silným obvodovým stěnám šachty i stropní desky 
dna bazénů lze toto spolupůsobení považovat za tuhé. Při výbuchu dochází ke zvětšení vnějšího 
obvodu šachty, což má za následek vznik tahových namáhání ve směru y na styku šachty a dna 
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bazénů s vyhořelým palivem a tlakových namáhání ve směru x. V tomto místě lze předpokládat 
vznik radiálních tahových trhlin šířky do 1 mm, které by měly prostoupit celým průřezem 
železobetonové konstrukce. Vzhledem k velikosti deformace se nepředpokládá porušení ocelové 
vystýlky a nepropustnost bazénů tak zůstane zachována.  

U vzdálenějších bazénů zůstane nepropustnost plně zachována. Při tomto druhu havárie se 
nepředpokládá poškození vzdálenějších konstrukcí a vzniklá namáhání jsou v mezích únosností 
použitých materiálů. 
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Příloha č. 01: Posouzení dotčených ŽB průřezů reaktorové 
šachty – FIN EC 
 
Datum : 10/07/2018 
 

Norma 
Norma EN 1992-1-1/Česko. 

1 Řez stěnou šachty ve směru x 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: X0 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

 

Beton: C 20/25 
fck = 20.0 MPa; fctm = 2.2 MPa; Ecm = 30000 MPa 

Ocel podélná: 10505 (R)B 
fyk = 500.0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: 10505 (R) 
fyk = 500.0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ) 
 

č. 
Název zatěžovacího 
případu 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 tahová síla od výbuchu 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 
 
Podélná výztuž 

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
cmin =  max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(22; 10; 10) = 22 mm 

Y

Z

200.0

1
0
0

0
.0

1x22-kr.100.0

1x22-kr.300.0

1x22-kr.489.0

1x22-kr.300.0

1x22-kr.100.0
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cnom =  cmin + cdev = 22 + 10 = 32 mm 
 

1.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  

s = 0.0095    s,min = 0.002   Vyhovuje 

s = 0.0095    s,max = 0.04   Vyhovuje 

Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 475.2 mm2 
 
Posouzení vzdáleností vložek 

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují. 
  
Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 tahová síla od výbuchu 
336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vyhovuje 
885.57 213.25 0.00 0.00 0.00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

2 Řez stěnou šachty ve směru y 

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: X0 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

 

Beton: C 20/25 
fck = 20.0 MPa; fctm = 2.2 MPa; Ecm = 30000 MPa 

Ocel podélná: 10505 (R)B 
fyk = 500.0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: 10505 (R) 
fyk = 500.0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ) 
 

č. 
Název zatěžovacího 
případu 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 tahová síla od výbuchu 344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 
 

Y

Z

200.0

1
0
0

0
.0



  

 Strana 3 / 5  

Podélná výztuž 
 

Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění 

1 22 100.0 horní výztuž 

1 22 289.0 horní výztuž 

1 22 500.0 horní výztuž 

1 22 100.0 dolní výztuž 

1 22 300.0 dolní výztuž 
 

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Průřez bez smykové výztuže. 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
cmin =  max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(22; 10; 10) = 22 mm 

cnom =  cmin + cdev = 22 + 10 = 32 mm 
 

2.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  

s = 0.0095    s,min = 0.002   Vyhovuje 

s = 0.0095    s,max = 0.04   Vyhovuje 

Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 475.2 mm2 
 
Posouzení vzdáleností vložek 

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují. 
  
Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 tahová síla od výbuchu 
344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vyhovuje 
885.57 -148.07 -23.13 0.00 0.00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

1x22-kr.100.0

1x22-kr.289.0

1x22-kr.478.0

1x22-kr.100.0

1x22-kr.300.0
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3 Nejužší místo střední části šachty 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: stěna 
Prostředí: X0 
 
Průřez 
 

Materiály 
 

 

Beton: C 20/25 
fck = 20.0 MPa; fctm = 2.2 MPa; Ecm = 30000 MPa 

Ocel podélná: 10505 (R)B 
fyk = 500.0 MPa; Es = 200000 MPa 

Ocel příčná: 10505 (R) 
fyk = 500.0 MPa; Es = 200000 MPa 

 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ) 
 

č. 
Název zatěžovacího 
případu 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 tahová síla od výbuchu 865.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 
 
Podélná výztuž 

 
S tlačenou výztuží není počítáno. 
  
Smyková výztuž 

Spony vodorovné 
Profil: 16 mm; Vzdálenost: 250.0 mm; Střihy: 3 

Minimální krytí 

Třída konstrukce: S4 
cmin =  max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(28; 10; 10) = 28 mm 

cnom =  cmin + cdev = 28 + 10 = 38 mm 
 

3.2 Výsledky 
Posouzení min. a max. stupně vyztužení 

Stěna (celková výztuž):  

s = 0.00568    s,min = 0.002   Vyhovuje 

s = 0.00568    s,max = 0.04   Vyhovuje 

Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 830 mm2 
 
Posouzení vzdáleností vložek 

Vzdálenosti mezi vložkami vyhovují. 
  

Y

Z

1170.0

5
0
0

.0

1x28-kr.36.0
1x25-kr.87.5

1x25-kr.237.5+1x28-kr.236.0

1x25-kr.87.5
1x28-kr.36.0
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Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 tahová síla od výbuchu 
865.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vyhovuje 
1546.83 0.00 -271.18 0.00 0.00 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
  

 


