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Three Mile lsland, USA, 1979
V jaderné elektrárně
nedaleko města Harrisburg
se roztaviIo přehřáté jádro
nukleárního reaktoru a došlo
k úniku radioaktivních plynů.
Z evakuační zóny odešlo
na 140 000 lidí,

Černobyl, Ukrajina, 1986
V sobotu 26. dubna 1986 časné
ráno došlo na čtvrtém bloku
jaderné elektrárny Černobyl
k výbuchu a posléze požáru, Ten
zničil reaktor a způsobil rozsáhlý
únik radioaktivních látek do okolí.
Bylo zamořeno území se sedmi
miliony obyvatel, Uniklo 200krát
více radioaktivního záření, než
kolik se uvolnilo při výbuchu
jaderných bomb v Hirošimě
a Nagasaki, Černobyl si vyžádal
desetitisíce postižených a 52
mrtvých v důsledku akutního
ozáření.

Fukušima, Japonsko, 201]
Následkem silného zemétiesení
a vlny tsunami došlo 11, března
2011 k havárii v elektrárne
Fukušima l- Dai-či . Následky
sice nebyly tak ničivé jako
v případě Černobylu, šlo však
o nehodu složitější: záchranáři
museli zasahovat na několika
frontách, nebot zasaženy byly
všechny čtyři bloky elektrárny.
Katastrofa připravila o život
'l6 tisíc lidí.

§torngvé
statistiky
. Celkověje na světě v provozu

435 jaderných reaktorů.
. Jaderné elektrárny celosvětově

vyrobí 11 % veškeré elektřiny.
o Zemís největším počtem
jaderných elektrárenjsou USA se
100 reaktory,

. Největšípodíl jádra na energetice
máFrancie -73,3%.

. Pívníjaderná elektrárna na světě
byla spuštěna v roce 1954 v SSSR
ve městě obninsk.
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* Všechny kromějader-
ných, větrných, vodních
a solárních elektráren
jsou tepelné, spalující
různé materiály.



Řez hlavním výrobním blokem Jaderné elektrárny Temelín

1. Reaktor
2, Potrubí primárního okruhu
3, Hlavní cirkulační čerpadlo
4, Kompenzátor objemu
5, Parogenerátor
6, Polárníjeřáb
7. Bazén použitého paliva
8. Zavážecí stroj
9. Hydroakumulátory
10. Ochranná obálka - kontejnment
1l. Ventilační komín

12. Systém havarijního chlazení aktivní
zóny

13, Dieselgenerátorová stanice
14. Strojovna
'l5. Napájecí nádrž
16. Hlavní parní potrubí
f/. Vysokotlaký díl turbíny
18, Nízkotlaký díl turbíny
19. Generátor
20. Budič
21. Separátor

22. Kondenzátor
23. Tepelný výměník
24. Vstup a výstup chladicí vody
25. Čerpací stanice
26. Čerpadlo chladící vody
27. Chladicí věž
28. Vývod výkonu z generátoru
29. Transformátor
30. Vyvedení výkonu
31. Zásobníky destilátu
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