
8_FYZIKA_ 9._ OPAKOVÁNÍ JADERNÁ ENERGIE 

• Opakování kniha F9 124 - 149 

• napsat zápis 

 

V České republice v provozu 2 jaderné elektrárny: 

Dukovany - u Třebíče – provoz spuštěn v 1987 

Temelín - v Jižních Čechách – provoz spuštěn 2002 – 2003 

Orientačně srovnání: 

Technické údaje jaderných 
elektráren 

23% potřeby elektrické 
energie ČR 

 

 Dukovany Temelín 

počet reaktorů 4 2 

výkon 1 bloku 440 kWh 981 kW 

počet turbogenerátorů na blok 2 1 

výstupní napětí 15,75 kV 24 kV 

otáčky turbogenerátoru 3 000 za minutu 3 000 za minutu 

počet palivových kazet 312 163 

teplota páry 2600 2780 

 

Havárie Černobyl na Ukrajině v 1986 - výbuch 1 bloku způsobil uvolnění velkého množství 

radioaktivních částic, při následné likvidaci havárie zahynulo několik záchranářů a pracovníků 

elektrárny, okolo 130 000 lidí z blízkého okolí muselo být evakuováno. 

K výbuchu došlo v důsledku hrubé nekázně obsluhy reaktoru. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zápis do sešitu: 

Shrnutí jaderné energie 

Izotop – stejné prvky, které se liší počtem neutronů v jádřa 

Radioaktivní izotopy prvků (radioizotopy) mohou vysílat: 

záření α – proud částic 42He 

záření β – proud elektronů nebo částic s kladným nábojem o stejné hmotnosti 

záření ɣ - elektromagnetické záření 

Výsledkem radioaktivní přeměny je izotop jiného prvku. 

Při štěpení atomů uranu dopadajícími neutrony dochází k uvolňování energie.  

 



Termojaderná reakce vzniká při slučování 2 lehkých prvků, např. izotopů vodíku, přičemž se 

uvolňuje velké množství energie. 

V jaderné elektrárně se využívá tepla uvolněného štěpnou reakcí k výrobě páry, která pohání 

generátory elektrické energie. 

Užití také k plovoucí jaderné elektrárně (tzv. hladinové lodi) – ledoborec poháněný jadernou 

energií  - 1. byl sovětský ledoborec Lenin 

Poločas přeměny radionuklidů = je doba, za kterou se přemění polovina z celkového počtu jader v daném 

množství radionuklidu. 

Př. Kolik zbude z 1 kg radia za 8000 let? 

Výpočet: 

Poločas přeměny radia: 1622 let 

Přeměna kolikrát: 8000 : 1622 = asi 5 x 

1.přeměna: 1 kg : 2 = 0,5 kg( 0,5 kg se mění, 0,5 kg zbývá) 

2. přeměna: 0,5 kg : 2 = 0,25 kg( 0,25 kg se mění, 0,25 zbývá) 

3. přeměna: 0,25 kg : 2 = 0,125 kg( 0,125 kg se mění, 0,125 kg zbývá) 

4. přeměna: 0,125 kg : 2 = 0,0625 kg( 0,0625 kg se mění, 0,0625 kg zbývá) 

5. přeměna: 0,0625 kg : 2 = 0,03125 kg( 0,03125 kg se mění, 0,03125 kg zbývá) 

Zbylo 0,03125 kg radia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


