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1. Wiadomości podstawowe 

1.1  Reakcje jądrowe 

Jądra atomów mogą ulegać naturalnym lub sztucznym przemianom (reakcjom jądrowym). 

W przypadku rozpadu jądra o dużej liczbie masowej na dwa inne zachodzi reakcja 

rozszczepienia, natomiast przy łączeniu jąder lekkich (o małej liczbie masowej) powstaje 

reakcja syntezy, nazywana inaczej termojądrową. Reakcjom tym towarzyszy wydzielanie 

ogromnych ilości energii. 

Reakcje rozszczepienia stanowią źródło energii we współczesnych reaktorach jądrowych. 

Wykorzystuje się do nich izotopy rozszczepialne, tzn. takie, które łatwo ulegają 

rozszczepieniu, np. uran U235
92 , uran U233

92  i pluton Pu239
94 . 

Przy rozszczepieniu jądra uran U235
92  w wyniku zderzenia z neutronem n1

0  powstają dwa 

nowe jądra (najczęściej bar i krypton) oraz następuje emisja średnio 2,5 neutrona. Wyzwolone 

w wyniku reakcji neutrony mogą spowodować nową reakcję, ale mogą też być wchłonięte 

przez inne jądra lub wydostać się poza materiał rozszczepialny. Aby reakcja uległa 

samopodrzymaniu, liczba powstających neutronów powinna być równa liczbie traconych 

(pochłanianie, ucieczka). W tym celu należy spełnić kilka warunków. 

Przede wszystkim ilość materiału rozszczepialnego powinna przekraczać tzw. masę 

krytyczną. Przekroczenie masy krytycznej daje gwarancję, że przynajmniej jeden neutron, 

zanim opuści materiał rozszczepialny, zderzy się z jądrem atomu, powodując reakcję 

jądrową. Aby dodatkowo ograniczyć ucieczkę neutronów, stosuje się reflektory, czyli 

substancje „odbijające" neutrony z powrotem w kierunku materiału rozszczepialnego 

W wyniku rozpadu 
U235

 wyzwolone neutrony mają energię średnio ok. 0,7 MeV ( 1 eV = 

1,6•10-19J). Jest to energia wystarczająca do rozszczepienia następnego jądra atomu 235U, ale 

za mała dla 238U (izotop ten pochłania neutron o takiej energii), który stanowi 95% materiału 

rozszczepialnego stosowanego w elektrowniach. Należy zatem zmniejszyć energię neutronu 

do poziomu 0,1 keV. 

Rolę spowalniacza neutronów odgrywa moderator. Neutrony w wyniku zderzeń 

sprężystych z cząsteczkami moderatora tracą część swojej energii. Moderatorem mogą być 

materiały o małej masie atomowej, np. woda zwykła, woda ciężka, grafit, tlenek berylu i inne. 

W celu zapewnienia stabilności reakcji (kontroli nad nią) stosuje się materiały silnie 

pochłaniające neutrony (np. kadm) w postaci prętów regulacyjnych. 

Podstawową grupę paliw w elektrowniach jądrowych stanowią paliwa uranowe, w których 

materiałem rozszczepialnym jest izotop uranu 235U lub 233U. 

W elektrowniach jądrowych stosuje się jako paliwo dwutlenek uranu UO2, w postaci 

pastylek o średnicy 10 mm. Pastylki są osłonięte koszulką ze stopu cyrkonu (zadaniem 

koszulki jest zatrzymanie lotnych produktów rozszczepienia) i umieszczone w prętach 

długości 2,5÷3,5 m. Całość stanowi element paliwowy. 

 

1.2 Reaktory jądrowe 

• Najważniejszym urządzeniem w elektrowni jądrowej jest reaktor. Ze względu na energię neutronów 

powodujących rozszczepienie reaktory dzieli się na: 
• termiczne o energii liczonej w eV; 

• prędkie o energii rozszczepienia rzędu dziesiętnych części MeV; 

• pośrednie. 

Reaktory energetyczne są z reguły reaktorami termicznymi. Do najczęściej obecnie stosowanych 

należą ciśnieniowe reaktory wodne, znane pod nazwą PWR oraz reaktory wodne wrzące BWR. W 

krajach byłego RWPG są jeszcze eksploatowane reaktory grafitowe RBMK. 



W reaktorach grafitowych elementy paliwowe są umieszczone w 1700 równoległych kanałach 

ciśnieniowych, wewnątrz których znajduje się woda lub dwutlenek węgla służące do chłodzenia. 

Przestrzenie pomiędzy kanałami wypełnia moderator, którym jest grafit. Reaktory grafitowe umożliwiają 

uzyskanie w obiegu wtórnym pary o parametrach zbliżonych do tej, która jest wytwarzana w 

elektrowniach węglowych (16 MPa, 565°C). 
W reaktorach wodno-ciśnieniowych, woda jest zarówno chłodziwem, jak i moderatorem. Rdzeń 

reaktora, w którym znajduje się do 200 kaset z elementami paliwowymi, jest umieszczony w zbiorniku 

ciśnieniowym. Zbiornik wraz z systemem rur i wymiennikiem ciepła stanowi obieg pierwotny wody o 

ciśnieniu ok. 15 MPa. Tak wysokie ciśnienie uniemożliwia parowanie wody. W obiegu wtórnym 

otrzymuje się parę nasyconą o ciśnieniu 4,5÷6,5 MPa. 
W reaktorach wodnych wrzących, stosowanych powszechnie w USA, występuje tylko jeden obieg 

wodny. W reaktorze woda jest podgrzewana, a następnie ulega odparowaniu. W górnej części zbiornika 

reaktora, w tzw. separatorach i osuszaczach, otrzymuje się parę nasyconą o ciśnieniu ok. 7 MPa, która jest 

kierowana bezpośrednio do turbiny. 
Zamiast zwykłej wody można stosować w reaktorach wodę ciężka D2O (reaktory ciężkowodne). Ma 

ona znacznie lepsze właściwości jako moderator, co umożliwia stosowanie paliwa naturalnego, ale koszt jej 

produkcji jest bardzo wysoki. 

 

2. Cel ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami procesu sterowania oraz 

wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni jądrowej. 

 

3. Program ćwiczenia 

 

3.1 Opis programu „ Reaktor” 

 

Program "Reaktor" jest prostym symulatorem komputerowym, umożliwiającym zapoznanie 

się z podstawowymi zasadami sterowania procesami reakcji jądrowej oraz wytwarzania 

energii elektrycznej w elektrowni jądrowej. Procesy te, jak w każdej symulacji, są 

zaprogramowane w pewnym przybliżeniu i uproszczeniu. 

 

 

Praca z programem 

 

Po uruchomieniu program zgłasza się w stanie pokazanym na rysunku 1. Schematycznie 

przedstawione są cztery podstawowe zespoły elektrowni jądrowej, którą będą podlegały 

sterowaniu. Są to:  

a) Reaktor 

b) Zespół turbiny z generatorem 

c) Zespół skraplacza z chłodnia kominową 

d) Pompy tłoczące wodę do reaktora 

Elementy te zostały opisane w dalszej części instrukcji. 

 

 



  
 

Rys 1.:Podstawowe okno programu „Reaktor” [4] 

 

 

 Na schemacie zaznaczono także podstawowe elementy układu sterownia elektrowni. 

Zapewniają one możliwość nadzorowania obiegu wody / pary i sterowania nim. Elementy te 

to: 

–  Wyłączniki pomp 

–  Zawory pompowe  

–  Zasuwa pary na wejściu do turbiny 

–  Zasuwa pary układu obejścia turbiny 

–  Pompa skraplacza 

–   Wyłącznik układu automatycznej synchronizacji generatora z siecią 

–  Suwak sterowania położeniem prętów pochłaniających reaktora 

–  Czujniki pomiarowe reaktora, skraplacza i turbiny 

  

 ad  a) Reaktor  

 

Program umożliwia sterowanie tempem zachodzenia procesu rozszczepienia jąder np.  uranu 

U235
92 , czyli mocą reaktora, poprzez regulowanie stopnia wysunięcia prętów pochłaniających 

neutrony. Ze względu na rolę, jaką spełniają, zasługują one także na miano prętów 

sterujących. Gdy pręty te są zagłębiane pomiędzy pręty paliwowe, pochłaniają one większość 

neutronów wyzwolonych w reakcjach rozszczepiania. Sytuację taką poznać można po 

współczynniku mnożenia neutronów mniejszym od jedności. Nie następuje wtedy 

samoczynne podtrzymywanie reakcji. Z kolei wysuwanie prętów pochłaniających powoduje 

zwiększanie liczby neutronów w reaktorze (współczynnik mnożenia większy od jedności) i 

wzrost mocy reaktora.  

 

 



 
Rys 2. Okno programu przedstawiające stan pracy reaktora [4] 

 

 Reaktor spełnia rolę źródła energii, niezbędnego w każdym procesie wytwarzania 

energii elektrycznej. Pożądanym, z punktu widzenia sprawności, jest zapewnienie stałej 

temperatury i ciśnienia pracy reaktora. Nadmierny spadek wartości tych parametrów – 

powoduje w programie zaprzestanie pracy turbiny i generatora. Niebezpieczny jest także 

nadmierny wzrost ciśnienia i temperatury - grozi to awarią reaktora.  

Drugim kluczowym parametrem pracy reaktora jest poziom wody. Nie można dopuścić do 

takiego obniżenia poziomu wody, by nastąpiło odsłonięcie rdzenia reaktora. Woda spełnia 

rolę chłodziwa dla prętów paliwowych reaktora. Woda spełnia także ważną rolę spowalniacza 

(moderatora) neutronów; dzięki temu wtórne neutrony częściej powodują kolejne reakcje 

rozszczepiania. Bez obecności wody wokół prętów paliwowych współczynnik mnożenia 

neutronów spadłby poniżej jedności i reakcja by powoli wygasła. Jednak przy pracującym 

reaktorze nagły brak chłodzenia powoduje gwałtowny wzrost temperatury w rdzeniu i jego 

stopienie.  

 

Ad b) Zespół turbiny z generatorem 

 

Turbina umieszczona jest na wspólnym wale z generatorem energii elektrycznej. Jej 

konstrukcja uwzględnia czynniki natury technologicznej, jak sprawność turbiny w funkcji 

prędkości obrotowej czy częstotliwość napięcia w sieci energetycznej. Podłączenie generatora 

do sieci wymaga zsynchronizowania układu z systemem elektroenergetycznym poprzez 

rozpędzenie turbiny i generatora oraz utrzymanie jej prędkości obrotowej na poziomie 3000 

obr/min. Podłączenie generatora niezsynchronizowanego z siecią prowadziłoby do tzw. 

udarów prądowych. Powodują one zarówno skutki elektryczne, jak też mechaniczne np. 

uszkodzenia generatora.  

W przypadku nagłego odłączenia generatora od sieci generator zostanie nagle pozbawiony  

obciążenia, czego bezpośrednim skutkiem tego jest jego  gwałtowne rozpędzenie. Aby do 

tego nie dopuścić, należy równie gwałtownie odciąć dopływ pary do turbiny. W takiej 



sytuacji wykorzystywany jest układ bocznikowania strumienia pary, pozwalający na 

skierowanie jej bezpośrednio do skraplacza, z ominięciem turbiny ( zawór [Z4]).  

 

 

Ad  c)  Zespół skraplacza z chłodnią kominową 

 

 Skraplacz spełnia rolę chłodnicy dla pary, która przeszła przez turbinę i, po skropleniu, 

trafi na nowo do reaktora. Bezpośrednim skutkiem napływania pary z turbiny do skraplacza 

jest wzrost jego temperatury i ciśnienia w nim panującego. Prawidłowa praca skraplacza 

wymaga: 

 – utrzymania stałej temperatury jego pracy, 

– zapewnienia odpowiedniego poziomu wody w skraplaczu, 

– utrzymanie bezpiecznego ciśnienia w skraplaczu. 

Aby spełnić te wymagania stosuje się drugi obieg chłodzenia połączony w programie z 

chłodniami kominowymi.  

 

 Ad d) Zespół pomp tłoczących wodę do reaktora 

 

Pompy  te tłoczą wodę ze skraplacza do reaktora. Wyposażone, są one w zawory [Z1] i [Z2]. 

Zawory te pełnią przede wszystkim rolę przeciwdziałania efektowi cofania się wody z 

reaktora do skraplacza, gdy pompy nie pracują.. Proces stabilizowania poziomu wody w 

reaktorze przebiega szybciej niż proces załączania i wyłączania pomp. Łatwiej jest, więc 

sterować poziomem wody, zamykając zawór i dławiąc w ten sposób jej przepływ niż 

załączając i wyłączając pompę. W symulatorze elektrowni zawory działają dwustanowo 

(zamknięte/otwarte). 

 

Sterowanie 

 

 Większość układów regulacji i sterowania może pracować pod nadzorem programu. 

Można też wyłączyć niektóre z nich spod nadzoru programu i kierować nimi samodzielnie. 

Na środku symulatora elektrowni znajduje się kratka, włączająca lub wyłączająca układ 

automatycznego sterowania obiegiem wody i pary. Podobnie, można włączyć lub wyłączyć 

"Automatyczną synchronizację z siecią energetyczną".  Niezależnie od tego, kto nadzoruje 

pracę układu, można zawsze zmienić wybrany parametr i sprawdzić, jak wpłynie to na pracę 

całości.  

 

Zakładki  

 

 Zakładka "Sterownia"  (rys 3) przedstawia ekran sterowni. Zawiera ona informacje o 

przebiegu pracy elektrowni. Do dyspozycji jest "Raport z pracy elektrowni", w którym 

odnotowane są wydarzenia, wpływające na przebieg jej pracy oraz reakcje układów regulacji i 

sterowania na te wydarzenia. Przedstawione są także wykresy, pokazujące jak zmieniały się w 

czasie zasadnicze parametry pracy reaktora i generatora. Są to, kolejno:  

a. Stopień wysunięcia prętów sterujących [%], 

b. Moc reaktora [% mocy maksymalnej, wynoszącej 2800 MW], 

c. Ciśnienie w reaktorze [Atm],  

d. Prędkość obrotowa turbiny [obr/min], 

e. Moc podawana przez generator do sieci energetycznej [MW]. 

 

 



 
 

Rys. 3 Okno zakładki „Sterownia” [4] 

 

Zakładka "Awarie" 

 

Rysunek 4 przedstawia ekran zakładki  "Awarie". Zawiera ona listę symulowanych awarii, 

które można wywołać podczas pracy elektrowni.  

 

  
Rys 4.  Okno zakładki „Awarie” [4] 

 



3.2 Przebieg ćwiczenia 

 

Podczas ćwiczenia należy: 

–  przeprowadzić symulację  procedury ręcznego uruchomienia elektrowni jądrowej (z 

wyłączonymi układami automatycznego sterowania elementami elektrowni), wraz  z 

synchronizacją generatora z siecią elektroenergetyczną.  

– przeprowadzić symulację wystąpienia, dostępnych w programie awarii oraz podjąć 

działania mające na celu uchronienie elektrowni przed jej wyłączeniem. 

– wyznaczyć dopuszczalne zakresy wielkości charakterystycznych (temperatura, ciśnienie, 

moc, itd.) w poszczególnych elementach elektrowni, przy których elektrownia może 

bezpiecznie pracować.  

 

4. Opracowanie wyników badań  

 

Opracowanie wyników badań powinno zawierać: 

1. Opis procedury uruchomienia oraz ręcznej synchronizacji generatora z siecią 

elektroenergetyczną. 

2. Wykaz symulowanych awarii oraz opis podjętych działań mających na celu uchronienie 

elektrowni przed jej wyłączeniem. 

3. Zestawienie dopuszczalnych zakresów wielkości charakterystycznych w poszczególnych 

elementach elektrowni, przy których elektrownia może bezpiecznie pracować. 

4. Wnioski z przebiegu ćwiczenia. 
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6. Wymagania BHP 

Podczas wykonywania ćwiczeń w laboratorium należy przestrzegać następujących 

zasad: 

1. Przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy dokonać oględzin 

przydzielonej aparatury i urządzeń. Stwierdzone uszkodzenia powinny być zgłaszane 

prowadzącemu ćwiczenia. 

2. Montując układ pomiarowy należy pamiętać, by zawsze między źródłem prądu a 

badanym układem był umieszczony łatwo dostępny wyłącznik. Jedna z ucze-

stniczących w ćwiczeniu osób powinna zajmować miejsce obok tego wyłącznika, 

aby w razie zauważenia nieprawidłowości w pracy układu natychmiast wyłączyć 

napięcie. 

3. Ze stanowiska pomiarowego należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty a zwłaszcza 

niepotrzebne przewody montażowe. 



4. Włączenie badanego układu do napięcia może odbywać się jedynie w obecności i za 

zgodą prowadzącego ćwiczenia, po sprawdzeniu przez niego układu. Przed 

załączeniem układu trzeba upewnić się, czy nikt nie manipuluje przy układzie 

pomiarowym. Za uszkodzenie przyrządów i inne straty wynikłe z winy ćwiczących 

odpowiadają oni materialnie. 

5. Po załączeniu napięcia nie wolno wykonywać żadnych przełączeń w układzie. 

Rozmontowanie i ewentualne przełączenia mogą być robione po wyłączeniu napięcia 

i za zgodą prowadzącego ćwiczenia.  

6. Nie należy, bez istotnej potrzeby, dotykać korpusów urządzeń i maszyn elek-

trycznych. Podczas wykonywania ćwiczenia należy unikać stykania się z wszelkiego 

rodzaju dobrze uziemionymi przewodzącymi przedmiotami, takimi jak i kaloryfery, 

instalacje wodociągowe itp  

7. Nie wolno dotykać wirujących części maszyn elektrycznych oraz uważać, by nie 

zostały przez nie zaczepione części odzieży. 

8. Wykonywanie ćwiczeń może odbywać się tylko na stanowisku wskazanym przez 

prowadzącego. Nie wolno używać innego sprzętu i aparatów niż te, które przydzielił 

prowadzący ćwiczenia. 

9. Należy pamiętać, że urządzenia i aparaty wyposażone w kondensatory mogą jeszcze 

po wyłączeniu napięcia zagrażać porażeniem. 

10. Niedozwolona jest samowolna obsługa rozdzielnic głównych w laboratorium, a 

zwłaszcza załączanie napięcia na stanowiska pomiarowe. 

 

 


