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Rekonstrukce ovládacího systému výzkumného 
jaderného reaktoru

Jaderný reaktor LR-0

LR-0 (obr. 1) je lehkovodní reaktor nulo-
vého výkonu. V trvalém provozu je od roku 
1983, kdy vznikl rekonstrukcí původního těž-

kovodního reaktoru TR-0. Reaktor není ur-
čen pro výrobu elektrické energie (proto má 
nulový elektrický výkon), ale pro výzkumné 
účely, zejména pro studium neutronových 
fyzikálních dějů v energetických reaktorech. 
Výraz „nulový výkon“ znamená, že reaktor 
neprodukuje měřitelné teplo (to dosahuje ma-
ximálně 5 kW v objemu asi 10 m3), a nemá 
tudíž teplotně-výkonovou zpětnou vazbu. Vli-
vem toho je jeho regulace obtížnější, neboť 
nulový reaktor má exponenciální výkonovou 
odezvu – je nestabilní a z tohoto hlediska je 
jeho řízení obtížnější než řízení energetické-
ho jaderného reaktoru. Pro úspěšnou realizaci 
některých experimentů je navíc třeba výkon 
řídit velmi přesně. 

Výzkumný reaktor LR-0 využívá zkrácené 
palivové kazety, jinak ale v podstatě shodné 
s těmi, které se používají v jaderných elekt-
rárnách v Temelíně a v Dukovanech (obr. 2). 
Kazety určené pro LR-0 jsou na rozdíl od 
kazet pro energetické reaktory rozebíratel-
né, a tak je možné měnit jejich konfigura-
ci a zkoumat např. neutronová pole přímo 
uvnitř kazet. Protože neutronový tok v LR-0 
je mnohem menší než v energetických reak-
torech, palivo zde téměř nevyhořívá, a tudíž 
má tak malou radiaci, že s ním lze bez problé-
mů manipulovat. Tím se velmi zkracuje doba 

potřebná k realizaci experimentů: jedno mě-
ření, na něž by v elektrárně byly třeba týdny 
až měsíce, trvá v LR-0 desítky minut nebo 
maximálně hodiny. Stejně významná je úspo-
ra nákladů, protože odstavit pro uskutečnění 

experimentu energetický jaderný 
reaktor je extrémně drahé. 

Regulace neutronového toku

Výkon energetického lehko-
vodního jaderného reaktoru se re-
guluje regulačními tyčemi, které 
se zasouvají a vysouvají z reakto-
ru. Tyto tyče představují primární 
úzkopásmový regulátor − regula-
ce je velmi rychlá, ale jen v úz-
kém rozsahu akční veličiny. Jako 
vlečná regulace se používá regula-
ce pomocí změn koncentrace ky-
seliny borité v chladicí vodě: při 
jejím přečišťování se do ní přidává 
buď kyselina boritá (koncentrace 
boru se zvětšuje), nebo deminera-

lizovaná voda (koncentrace boru se tím zmen-
šuje). Tato regulace má řádově vyšší rozsah, 
avšak mnohem větší dopravní zpoždění než 
regulace tyčemi.

U experimentálního reaktoru LR-0 se změ-
na koncentrace boru v chladicí vodě k regu-
laci nepoužívá vzhledem k menšímu potřeb-
nému rozsahu regulace. Naproti tomu je zde 
k dispozici unikátní způsob regulace pomo-
cí změny hladiny vody v reaktoru. V ener-
getických reaktorech tento způsob regulace 
není možný, protože voda v nich funguje jako 
chladivo a palivo v ní musí být kompletně po-
nořeno, jinak by se roztavilo. Naopak v LR-0 
má tato regulace velmi příznivý vliv na kva-
litu prováděných experimentů. 

Lehkovodní jaderný reaktor je z pohledu 
regulace vnitřně nestabilní systém s kompli-
kovanou nelineární přenosovou funkcí. Vý-
kon reaktoru se po pohybu akčním členem na 
určitou dobu „zazmítá“ – dojde ke skokům 
výkonu závislým na derivaci akční veličiny, 
a teprve potom, podle aktuálního stavu akč-
ní veličiny, ustáleně exponenciálně roste nebo 
klesá. To je pro výzkumný reaktor, kde jsou 
velké požadavky na přesnost regulace neut-
ronového toku, nepříjemná vlastnost. U vý-
zkumného reaktoru je navíc nutné počítat 
s tím, že při různých experimentech  se vy-

měňuje palivo, a tím se i mění regulační pře-
nosová funkce. Pro řízení reaktoru LR-0 se 
proto používá zcela původní strategie selek-
torové regulace výkonu, vyvinutá na ZČU 
v Plzni prof. Milošem Schlegelem a Ing. Pav-
lem Baldou (v časopise Automa se jí bude-
me podrobněji věnovat v samostatném článku 
v některém z následujících vydání). 

Požadavky na rekonstrukci a rozsah 
projektu

Reaktor LR-0 byl ještě donedávna ovlá-
dán původní, 25 let starou řídicí technikou. 
Vzhledem k jejímu stáří již byla její spolehli-
vost malá a údržba komplikovaná. Navíc ne-
poskytovala obsluze to pohodlí, které je běžné 
u moderní řídicí a ovládací techniky.

Součástí projektu rekonstrukce ovláda-
cího systému byla výměna ventilů (původní 
ventily byly dokonce ještě z roku 1970 z těž-

kovodního reaktoru TR-0), snímačů pro mě-
ření hladiny chladicí vody, detektorů polohy 
ventilů, detektorů neutronového toku a pře-
devším vlastního řídicího systému. Část tech-
niky ale zůstala původní, např. čerpadla, po-
hony regulačních tyčí a komponenty vybra-
né signalizace. To kladlo velké požadavky 
na přizpůsobitelnost komponent nového ří-
dicího systému.

Měření neutronového toku

Z hlediska regulace i zajištění bezpečnos-
ti provozu reaktoru jsou klíčovým prvkem ří-

Článek popisuje projekt rekonstrukce ovládacího systému výzkumného jaderného re-
aktoru LR-0 v Ústavu jaderného výzkumu Řež, a. s. (ÚJV). Cílem bylo prodloužit dobu 
technického života reaktoru náhradou staré řídicí techniky, která již byla relativně ne-
spolehlivá a negativně ovlivňovala jeho efektivní provoz.

Obr. 2. Zkrácená palivová kazeta pro LR-0 

Obr. 1. Hala reaktoru LR-0 (reaktor je umístěn pod po-
suvným víkem) 
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dicího systému snímače neutronového toku. 
Vzhledem k tomu, že neutrony nemají vlast-
ní elektrický náboj, nelze je přímo elektronic-
ky registrovat. Metody detekce jsou založe-
ny na jaderných reakcích, jejichž produktem 
jsou nabité částice, které mohou být zachy-
ceny jako proudový impulz. Detektory neu-
tronů v experimentálním reaktoru musí být 
velmi přesné, s rychlou odezvou a musí být 
schopny měřit ve velkém rozsahu. Proto se 
zde používají plynové detektory, využívají-
cí rozpad uranu, jenž je obsažen v detektoru, 
po dopadu neutronu – registrují se elektricky 
nabité štěpné trosky.

Pro provozní měření neutronového toku 
jsou určeny tři redundantní detektory (troj-
násobná redundance bezpečnostních kom-
ponent je vyžadována zákonem) plus jeden 
speciální, vyhrazený pro experimentální úče-
ly. K dispozici  jsou ještě tři detektory nezá-
vislé výkonové ochrany a všechna měření 
jsou zapojena do tzv. bezpečnostního řetěz-
ce, čímž dokážou přímo, bez řídicího systé-
mu ovládat havarijní ventily a pohony regu-
lačních tyčí a při jakékoliv anomálii reaktor 
bezpečně odstavit. 

Centrální část řídicího systému

Centrální částí ovládacího systému (viz 
schéma na obr. 3) je řídicí počítač. K němu 
je připojen počítač se softwarem pro regulaci 
výkonu a počítač s historizačním serverem. 

Objem ukládaných dat zde ovšem není zda-
leka takový jako u energetického reaktoru. 
Dále je do sítě připojen vizualizační počítač, 
který je součástí pracoviště operátora. Řídicí 
počítač i počítač regulátoru musí být schop-
ny práce v reálném čase: řídicí počítač proto 
pracuje s operačním systémem Windows XP 
s doplňkem RTX a regulátor výkonu s ope-
račním systémem PharLap ETS (Interval-
Zero, dříve Ardence; v ČR zastupuje firma 
DataPartner). Vlastní program pro regulaci 
výkonu, pracující podle již zmíněné unikát-
ní Schleglovy a Baldovy strategie, je vytvo-
řen v prostředí REX (REX Controls). Komu-
nikace mezi počítači je zajištěna prostřednic-
tvím Ethernetu. 

Řízení technologických celků 
decentralizovanými programovatelnými 
automaty

Směrem k provozní úrovni řízení komu-
nikuje řídicí počítač, opět prostřednictvím 
Ethernetu, s programovatelnými automaty 
Wago I/O System 750 (obr. 4). Ty se stara-
jí o řízení nižších regulačních smyček: např. 
když řídicí počítač vydá pokyn napouštět 
chladicí vodu, PLC sám spustí čerpadlo, po-
stará se o jeho ochranu (nedovolí rozběh na-
prázdno) a po načerpání vody čerpadlo opět 
vypne. Kromě řízení čerpadel a ventilů řídí 
PLC Wago I/O System také pohony regulač-
ních tyčí. Tyčí je celkem šestnáct a jsou ovlá-

dány čtyřmi PLC – každý je pro čtyři poho-
ny. Další PLC Wago I/O System je umístěn 
v rozvodně mechatronické části, kde řídí za-
sunutí zdroje neutronů do reaktoru a jeho po-
hyb zpět, včetně otevření a uzavření hradít-
ka jeho komory.

Přednosti modulů PLC Wago  
I/O System 750

Vstupy a výstupy snímačů a akčních členů 
reaktoru LR-0 mají různou napěťovou úroveň. 
Jednou z příčin je to, že tzv. vybraná signa-
lizace, která je připojena přímo, bez nutnos-
ti komunikovat s řídicím systémem, na panel 
vybrané signalizace, zůstala původní a má na-
pětí 48 V, zatímco ostatní snímače mají napá-
jecí napětí 24 V. Proto projektant zvolil Wago 
I/O System 750, modulární systém umožňují-
cí bez problémů kombinovat vstupy a výstu-
py různé napěťové úrovně. Jednotky Wago I/O 
System zde ale neplní jen úlohu sběru dat ze 
vstupů a výstupů a jejich převedení na prů-
myslovou sběrnici – integrovaná procesoro-
vá jednotka plní také funkce programovatel-
ného automatu (PLC). Program pro řízení se 
vytváří v programovacích jazycích podle nor-
my IEC 61131-3. Paměť programu zde pou-
žitých procesorových jednotek 750-841 má 
kapacitu 512 kB.

Pro úplnost připomeňme, že v sortimentu 
Wago I/O System 750 je k dispozici množ-
ství komunikačních a procesorových mo-

Obr. 3. Schéma ovládacího systému 
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Obr. 4. Jednotka systému Wago I/O System 750 v rozvá-
děči řídicího systému

dulů určených pro různé průmyslové sítě, 
včetně modulů IPC. Na straně I/O si kon-
struktér může vybrat ze široké nabídky bi-
nárních i analogových modulů 
vstupů a výstupů (včetně jiskro-
vě bezpečných), modulů pro po-
hony, speciálních modulů (např. 
pro automatizaci technických za-
řízení v budovách), komunikač-
ních rozhraní (včetně rádiových) 
a napájecích modulů. Velká fle-
xibilita systému zaručuje, že jej 
lze použít v rozmanitých úlo-
hách a že lze vytvořit takovou 
konfiguraci, která vyhovuje dané 
úloze při minimálních pořizova-
cích nákladech.

V dané úloze jsou důležité kva-
lita a spolehlivost použité auto-
matizační techniky. Komponen-

ty Wago I/O System procházejí stoprocentní-
mi testy funkce a zahořením a jejich kvalita 
je zaručena. 

Závěr

Rekonstrukce ovládacího zařízení vý-
zkumného jaderného reaktoru LR-0 byla pod-
mínkou pro prodloužení doby jeho technic-
kého života, protože stará, nespolehlivá tech-
nika už neumožňovala jeho efektivní provoz. 
Velmi příjemným důsledkem této rekonstruk-
ce je i zvýšený komfort obsluhy a podstatné 
zmenšení celého zařízení.

Rekonstrukce byla z větší části financovaná 
strukturálními fondy EU, generálním dodavate-
lem projektu byla firma Škoda JS. Na realizaci 
řídicí části se významně podílela firma Data-
Partner, která již má s podobnými projekty zku-
šenosti (viz článek o rekonstrukci řídicího sys-
tému školního jaderného reaktoru, Automa, roč. 
2003, č. 8, s. 103) a velmi dobře se zde osvědči-
ly i komponenty Wago I/O System 750.

Petr Bartošík

Ergonomické velíny na míru operátorům
Obecně platí, že správné vybavení pra-

covníků nářadím a pomůckami zvyšuje jejich 
schopnost pracovat efektivně a zároveň snižu-
je jejich námahu. Vývoj techniky pro velíny 
a operátorská pracoviště je toho jasným důka-
zem. Operátoři potřebují v kaž-
dém okamžiku rychlý a intuitivní 
přístup k důležitým informacím. 
Často jsou však nuceni zvykat 
si na různé typy rozhraní HMI 
a jejich odlišné ovládání. Zpož-
dění při přístupu k informacím 
nebo nesprávná prezentace dat 
a komplikované úkony při ovlá-
dání zvyšují riziko omylu, a tím 
i možnost ztrát ve výrobě. Stres 
spojený s řízením výrobního pro-
cesu a se zodpovědností za výro-
bu se tak stupňuje a únava lidí se 
dostavuje rychleji.

Zajímavý výsledek přine-
sl společný vývoj firem Creati-
ve Grafiska Möbler AB (výrob-
ce nábytku), 3D-Perception AS 
(dodavatel projekční širokoúhlé 
techniky) a koncernu ABB (vý-
robce automatizačního systému 800xA). Se-
stava funkčního nábytku umožňující nezá-
vislé nastavení výšky jak pracovního stolu 
s několika monitory, tak i přehledového pro-
jekčního panelu se systémem dvou nebo tří 
projektorů využívající rozhraní HMI firmy 
ABB dostal název System 800xA Extended 
Operator Workplace (obr. 1). 

Unikátní programové vybavení systému 
800xA od firmy ABB poskytuje nepřeberné 
možnosti uspořádání pracoviště a umožňuje 
efektivně integrovat různá zařízení, včetně 

průmyslové televize, veřejných sdělovacích 
systémů a přístupů k nadřazeným informač-
ním úrovním, jako je ekonomický systém, ří-
zení údržby nebo kompletní řešení pro správu 
prostředků (Asset Management). Pracoviště 

obsluhy plně vyhovují nejvyšším požadav-
kům na rychlost, přehlednost, spolehlivost 
a zároveň splňují i kritéria zabezpečeného 
přístupu vyhodnocování oprávnění a zázna-
mu aktivit uživatelů.

Velký širokoúhlý panel s rozlišením až 
6 400 × 1 200 bodů může být použit těmito 
různými způsoby:
– pro jeden přehledový snímek (např. celko-

vé zobrazení technologie), nahrazuje zná-
mé mozaikové panely, jejichž údržba je 
pracná,

– pro zobrazení jednotlivých překrývajících 
se snímků,

– pro zobrazení skupinových snímků,
– pro snímky pro hosty ve velínu,
– pro systém průmyslové televize (živá vi-

deoprojekce jako náhrada samo-
statných monitorů).

Zároveň si operátor může vo-
lit a zobrazovat detailní snímky 
až na čtyřech menších obrazov-
kách přímo na stole v rozlišení 
až 4 × 1 600 × 1 200 bodů. Vy-
užitím inovativního řešení vzdá-
lených grafických jednotek může 
mít operátor na pracovišti k dis-
pozici všechna potřebná zařízení, 
jako jsou klávesnice, myši, audi-
ovstup a výstup a až šest periferií 
s rozhraním USB a čtyři výstupy 
na monitor. To vše je propojeno 
optickým vláknem s pracovní sta-
nicí, umístěnou např. v oddělené 
zabezpečené místnosti. 

Mezinárodní konzultační spo-
lečnost ARC Advisory Group po-
rovnávala operátorská pracoviš-

tě různých výrobců. System 800xA Exten-
ded Operator Workplace obdržel ocenění se 
zdůvodněním: „ergonomicky optimální pra-
coviště je navrženo pro zlepšení pracovní-
ho prostředí operátora a jeho produktivity 
s vlastnostmi, které snižují únavu a rozšiřují 
operátorům pole působnosti“.

Nastává šance změnit úděl operátorů, kte-
ří teď mohou pracovat pohodlněji, efektivněji 
a s dobrým pocitem zadostiučinění z práce.

Grzegorz Zahraj , ABB, s. r. o.

Obr. 1. System 800xA Extended Operator Workplace


