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DIPLOMOVÉ PRÁCE V JADERNÝCH OBORECH OCENĚNÉ  
V ROCE 2006 

 
 
 

Na Mikulášském setkání CYG na VUT v Brně byly vyhlášeny a následně prezentovány nejlepší 
diplomové práce v jaderných oborech za rok 2006. Hodnocení a ocenění diplomových prací provádí 
každoročně Česká nukleární společnost. V roce 2006 byly přihlášené diplomové práce do soutěže ČNS 
vyhodnoceny takto:  

 
 
 
 

1. místo: 
Jan Podmajerský - Frýbort (ČVUT Praha):  

Studie Th-U palivového cyklu solného reaktoru a jeho srovnání s palivovým cyklem VVER-440 

 
 
 
 
 

2. místo: 
Lenka Strejcová (VŠ chemicko-technologická Praha): 

Studium navodíkování korozivzdorné oceli a jeho projevů v akustické emisi 
 
 
 
 
 

3. místo: 
Zoltán Szabó (UTTE Brno): 

Návrh optoelektronické metody měření koncentrace vzdušných iontů 
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REFERÁTY OCENĚNÝCH DIPLOMATŮ 
 
 

STUDIE TH-U PALIVOVÉHO CYKLU SOLNÉHO REAKTORU A JEHO 
SROVNÁNÍ S PALIVOVÝM CYKLEM VVER-440 

Jan FRÝBORT 
ČVUT  Praha 
Katedra jaderných reaktor  
 

Abstrakt 
 

Práce spočívá v modelování provozu solného reaktoru v Th-U palivového cyklu a výpočtu složení 
vyhořelého paliva. Dosažená data jsou srovnávána s reaktorem VVER-440. Vypracování metodiky 
vzájemného srovnání dvou principiálně odlišných reaktorových systémů je nedílnou součástí studie.  

 
Výpočty probíhaly v programu Monteburns. Parametry výpočtu a tvorba modelu solného reaktoru 

jsou v práci podrobně popsány. Studovány jsou možnosti kontinuálního přepracování palivových solí. 
Výpočet složení palivové soli byl proveden pro konverzní i množivé palivové kampaně. 

 
Ze srovnání vyplývá radikálně nižší produkce aktinoidů v Th-U palivovém cyklu oproti U-Pu cyklu. 

Dosažené výsledky ukazují na možnost dosažení efektivního palivového cyklu využívajícího thorium v 
solném reaktoru. 

 
1. Tvorba modelu reaktoru 

 
Pro model solného reaktoru byla vybrána geometrie tvořená grafitovými bloky o čtvercové základně 

délky 0,35 m a výšce 3,00 m. Každý blok byl uvažován s centrálním válcovým otvorem sloužícím pro 
cirkulaci palivové soli. Tento otvor měl průměr 0,15 m. Situace je v detailu ilustrována na Obr. 1. 

 

 
 

Obr. 1: Detail uspořádání grafitových bloků do pravidelné mříže 
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Jednotlivé bloky z grafitu o hustotě 2 200 kg.m−3 byly seskupeny tak, že tvořily kompaktní kvádr se 
čtvercovou základnou o straně délky 4,55 m a výšce 3,00 m. Poslední řada grafitových bloků byla uvažována 
jako reflektorová a tedy bez palivových otvorů. Obdobně centrální otvor využitelný pro regulační tyč zůstal 
prázdný. 

 
Celkem bylo v tomto modelu použito 120 palivových grafitových bloků, 48 reflektorových 

grafitových bloků a jeden grafitový blok s prázdným centrálním otvorem. Rozmístění jednotlivých bloků 
znázorňují ilustrace z aplikace MCNP (Obr. 2 a Obr. 3). 

 

 
 

 
Změny reaktivity v modelovaném reaktoru jsou kompenzovány kontinuálním přidáváním štěpitelného 

materiálu v podobě 233U. Souhrnné parametry jsou uvedeny v Tab. 1. 
 

Tab. 1: Souhrnné parametry modelovaného reaktoru 
Parametry modelového reaktoru 
tepelný výkon [MWt] 1000 objem grafitu [m3] 58,63 

rozměry [m] 4,55x4,55x3,00 objem paliva [m3] 6,36 

počet palivových kanálů 120 délka kampaně [dny] 330 

počet reflektorových 
bloků 

48 střední provozní teplota 
[°C] 

650 

 
Parametry solného reaktoru uvedené v Tab. 2 byly zvoleny s ohledem na dosavadní provedené práce 

v této oblasti. Tepelný výkon byl stanoven na 1000 MW, aby při uvažované účinnosti výroby elektrické 
energie 45 % byl elektrický výkon srovnatelný s reaktorem VVER-440. 

 
2. Th-U palivový cyklus a volba výpočetního programu 

 
Palivové kampaně současné generace jaderných elektráren jsou postaveny na U-Pu palivovém cyklu. 

Potenciálně problematickou, a přitom nezbytnou, komponentou paliva je 238U. Ten absorpcí neutronu 
přechází pomocí dvojnásobného beta rozpadu přes 239U a 239Np na 239Pu. Tento izotop plutonia je výhodným 
štěpitelným materiálem, ale dalšími neštěpnými záchyty neutronů dochází k produkci vyšších aktinoidů, 
které představují hlavní překážku rychlého přepracování použitého jaderného paliva. Tento nedostatek 
odstraňuje Th-U palivový cyklus. 

Obr. 2: Horizontální řez z 
modelu MCNP 

 
Obr. 3: Vertikální řez z modelu MCNP 
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Palivový cyklus využívající thorium je založen na principiálně shodných fyzikálních předpokladech. 
Štěpným izotopem je v tomto případě 233U a množivým izotopem 232Th. Výskyt thoria v přírodě je oproti 
uranu přibližně čtyřnásobný a navíc se vyskytuje jako izotopicky čistý. 

 
Hlavním nedostatkem thoriového palivového cyklu je fakt, že izotop 233U se v přírodě nevyskytuje a 

je nutné jej uměle připravovat. Dalším problémem je samotný proces vzniku uranu absorpcí neutronu na 
232Th. Dojde-li k záchytu neutronu na množivém izotopu 232Th vznikne 233Th, které se dvojitým β– rozpadem 
přeměňuje přes 233Pa na štěpný izotop 233U. Problémem je časové hledisko uvedené přeměny. V případě U-
Pu palivového cyklu je poločas rozpadu 239Np 2,36 dne. V Th-U palivovém cyklu je poločas rozpadu 233Pa 
27 dní. Tato dlouhá doba je problematická proto, že další absorpcí neutronu na 233Pa dochází již ke vzniku 
neštěpného izotopu 234U. Jedinou možností, jak zabránit tomuto parazitnímu procesu je odvádět z reaktoru 
vznikající 233Pa a umožnit jeho rozpad mimo neutronové pole reaktoru. Tuto činnost lze provádět velmi 
efektivně právě v solném reaktoru. 

 
Aby bylo možné postihnout specifika palivových kampaní solných reaktorů, bylo nutné zvolit vhodný 

výpočetní prostředek. Tím se ukázal program Monteburns spojující možností programů MCNP a ORIGEN. 
Umožňuje definování libovolné geometrie a hlavně poskytuje možnost kontinuálního přidávání a odebírání 
jednotlivých komponent paliva. 

 
Tento program má také bohužel svá omezení a neposkytuje dostatečnou míru uživatelské vstřícnosti, 

přesto ukazuje možnou koncepci budoucího uceleného výpočetního prostředku pro solné a další neklasické 
reaktorové systémy. 

 
3. Analyzované palivové kampaně solných reaktorů 

 
V zájmu maximální objektivnosti bylo analyzováno několik odlišných palivových kampaní, které se 

vzájemně liší stupněm kontinuálního přepracování a možností realizace. Všechny modelované palivové 
kampaně jsou založeny na shodné soli (Tab. 2), i když se nabízejí další alternativy [6.1]. 

 
3.1 Konverzní kampaň bez přepracování 

 
Parametry palivové soli a počáteční složení jsou uvedeny v Tab. 2. Tyto údaje jsou shodné i pro další 

palivové cykly. 
Tab. 2: Souhrnné počáteční parametry palivové soli 
Parametry palivové soli 
složení 7LiF−9BeF2−232ThF4−233UF4 

molární koncentrace komponent [mol%] 73−16−10,81−0,19 

počáteční hmotnost 
a hmotnostní koncentrace 
jednotlivých prvků 

7Li 
9Be 
19F 
232Th 
233U 

1 708 kg 
486 kg 
9 543 kg 
8 456 kg 
149 kg 

8,397 % 
2,390 % 
46,911 % 
41,568 % 
0,734 % 

celkový objem soli [m3] 6,362 

celková hmotnost soli [kg] 20 342 

hustota soli [kg.m−3] 3 197,8 

tepelná kapacita [J.kg−1.K−1] 1 423,6 

teplota tání [°C] 500 ± 5 
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Tato palivová kampaň není primárně určena k realizaci, ale umožňuje studovat složení vyhořelého 
paliva ze solného reaktoru. Není zde aplikováno žádné kontinuální přepracování paliva.  

 
U každé palivové kampaně je zavedeno její označení, které umožňuje následně rychle odkazovat na 

příslušnou modelovou úlohu. Tato kampaň je označena jako C1 (conversion). Název se odvíjí od 
předpokladu, že takto provozovaný reaktor nemůže dosáhnout množivého faktoru přesahujícího 1 a jeho 
maximum je tedy v konverzi dodávaného 232Th na 233U [6.2]. 

 
3.2 Konverzní kampaň s minimálním přepracováním 

 
Tato palivová kampaň, s označením C2, je postavena na stejné palivové soli s parametry uvedenými v 

Tab. 2. Od předchozí se liší zavedením limitovaného přepracování, které spočívá pouze v separaci plynných 
a nerozpustných štěpných produktů. 

 
I tato minimalisticky navržená separace se projevuje snížením požadavků na štěpný materiál a 

usnadňuje kompenzaci parazitní absorpce neutronů ve štěpných produktech. 
 

3.3 Množivé kampaně 
 
Pod tímto názvem byly analyzovány dvě palivové kampaně, které jsou obě postaveny na palivové soli 

s parametry v Tab. 2. Separace jednotlivých izotopů je aplikována v celé šíři a probíhá odstraňování 
plynných i nerozpustných štěpných produktů, lanthanoidů a protaktinia. 

 
Obě kampaně se od sebe liší efektivitou přepracování. Bohužel není možné simulovat programem 

Monteburns odlišné efektivity pro jednotlivé skupiny izotopů. Proto byly zvoleny dvě fixní hodnoty 50 %, 
kampaň B1 (breeding), a 75 %, kampaň B2, které se blíží reálným parametrům. 

 
4. Výsledky výpočtů 

 
Výpočty byly prováděny programem Monteburns podle předpokladů uvedených v předchozí kapitole. 

 
4.1 Konverzní kampaň bez přepracování (C1) 

 
Jedná se o základní výpočet umožňující analyzovat složení vyhořelého paliva solného reaktoru a 

umožnit tak srovnání s reaktorem VVER-440. Hlavním parametrem srovnání je tvorba a skladba aktinoidů, 
protože produkce štěpných produktů nevykazuje zásadní odlišnosti. Problematickým aspektem srovnání je 
nalezení vzájemně odpovídajícího ekvivalentu paliva solného a tlakovodního reaktoru. 
 

Složení použitého paliva 
 
Za vyhořelé palivo u solného reaktoru bylo považováno palivo po 330 dnech provozu na výkonu 

1000 MW. Oproti reaktoru VVER-440 lze obtížně udělat jednoznačné rozdělení vyhořelého a dále 
upotřebitelného paliva. Základní informace o složení použitého paliva jsou v Tab. 3, ze které vyplývá, že 
rozdíl v množství štěpných produktů je závislý pouze na rozdílném tepelném výkonu, který pramení z 
potenciálně vyšší účinnosti výroby elektrické energie u solného reaktoru. 
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Tab. 3: Základní složení použitého paliva 
 Štěpné produkty [kg] Transurany [kg] 
Solný reaktor 350 0,025 4 

VVER-440 460 61 

 
 
V Tab. 3 je ukázána hlavní výhoda Th-U palivového cyklu oproti U-Pu. Produkce transuranů je v 

obou sledovaných reaktorových systémech diametrálně odlišná. Z důvodu vyšší objektivity, není u reaktoru 
VVER-440 uvažováno množství 239Pu, které lze dále po přepracování využít. U solného reaktoru jsou 
zahrnuty všechny transurany. 

 
 
Metodika srovnání solného a tlakovodního reaktoru 
 
 
Nalezení vhodného způsobu srovnání dvou principiálně odlišných reaktorů je klíčovou součástí této 

studie. Data o složení dukovanského paliva jsou dostupná pro palivový soubor o středním obohacením 3,6 %, 
s vyhořením  40 GWd.tU

–1, při 4-leté kampani. 
 
Vzhledem k rozdílné formě paliva v obou srovnávaných reaktorových systémech, nelze srovnávat 

složení vyhořelého paliva solného a tlakovodního reaktoru pouze z pohledu množství zaváženého paliva. 
Proto je nezbytné nalézt kvalifikovanější kritérium. 

 
Zvoleným kritériem se stal uvolněný výkon na výrobu daného množství elektrické energie. Při délce 

kampaně 330 dní a elektrickém výkonu 440 MW, je celkové vyprodukované množství elektrické energie 
3,48 TWh. Při odlišné účinnosti výroby elektrické energie je rozdílné uvolněné teplo. 10,7 TWh u VVER-
440 a 7,92 TWh u solného reaktoru. Jeden uvažovaný palivový soubor reaktoru VVER-440 uvolní 
0,115 4 TWh a proto jsou data o jeho složení násobena koeficientem 92,7. Tento postup je aplikován již u 
údajů v Tab. 3. 

 
 
Skladba aktinoidů 

 
 

Nejdůležitějším předmětem srovnání solného a tlakovodního reaktoru je skladba aktinoidů. Přehledné 
znázornění rozdílů je v grafu na Obr. 4. 
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Z grafu na Obr. 4 jasně vyplývá několik odlišností ve skladbě vyhořelého paliva obou porovnávaných 
systémů: 

 
 solný reaktor v Th-U palivovém cyklu produkuje pouze minimální množství minoritních aktinoidů, 

naopak ve vyhořelém palivu reaktoru VVER-440 lze nalézt široké spektrum aktinoidů s nezanedbatelným 
množstvím plutonia, americia a curia; 

 aktinoidy v solném reaktoru zůstávají i v dalších kampaních a jejich množství se bude stabilizovat. Palivo 
z reaktoru VVER-440 se vyváží celé a není v současnosti přepracováváno. Z toho plyne, že upotřebitelné 
izotopy nacházející se ve vyhořelém palivu 238U, 235U a 239Pu nejsou dobře využity a uměle zvyšují objem 
vyhořelého paliva. 
 

Z hlediska kritérií trvale udržitelného rozvoje je solný reaktor podstatně lépe připraven, protože 
spotřebuje pouze malé množství štěpného materiálu (uvažován i 232Th) a vyprodukuje pouze minimální 
množství obtížně likvidovatelných a z hlediska proliferace nebezpečných aktinoidů. To je důsledkem lepšího 
využití 232Th jako množivého materiálu (na rozdíl od 238U) a také díky podstatně menší neštěpné absorpci 
233U (46.10–28  m2) oproti 235U (101.10–28 m2) [6.3]. 

 
4.2 Konverzní kampaň s minimálním přepracováním (C2) 
 

V této palivové kampani byl modelován především vliv xenonu a dalších plynných a nerozpustných 
štěpných produktů na kritičnost a spotřebu štěpného materiálu u solného reaktoru. V rámci možností 
programu Monteburns bylo nastaveno kontinuální odebírání všech izotopů prvků: xenon, krypton, niob, 
molybden, ruthenium, antimon a tellur. V reálném případě by bylo odebírání těchto prvků realizováno 
jednoduchou metodou vytěsňováním heliem. 

Obr. 4: Graf porovnávající složení aktinoidů v použitém palivu solného reaktoru a reaktoru 
VVER-440 po roční kampani na srovnatelných výkonových parametrech 
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Ukazuje se, že separace prováděná v systému C2 nemá významný vliv na potřebnost přidávání 232Th, 

ale již je možné sledovat vliv na nezbytné množství 233U, které kleslo z 202 kg na 162 kg, tedy o 20 % (Tab. 
4). Je zřejmé, že již minimální separace má nezanedbatelný pozitivní vliv na požadavky na čerstvý štěpný 
materiál, zejména z důvodu nižší parazitní absorpce ve štěpných produktech [6.4].  

 
Tab. 4: Shrnutí spotřeby množivého a štěpného materiálu v modelovaných palivových cyklech 

232Th 233U 

 
přidáno 
[kg] 

spotřeba 
[kg] 

přidáno 
[kg] 

celkový 
nárůst 
[kg] 

celková 
spotřeba 
[kg] 

konečné 
množství 
[kg] 

C1 249 290,6 202 63,8 423,8 212,8 

C2 251 307,4 162 40,3 400,3 189,3 

B1 317 319,8 234 22,2 382,2 171,2 

B2 294 330,2 257 15,3 375,3 164,3 

 
4.3 Množivá kampaň B1 
 

Tato palivová kampaň slouží k modelování vlivu kontinuálního přepracování paliva s rozsáhlou 
separací štěpných produktů a protaktinia. Zvolená efektivita separace byla nastavena na 50 % u všech 
odebíraných prvků. 

 
Výpočet programem Monteburns je určitým přiblížením realitě [6.5]. Monteburns kontinuální 

odebírání simuluje tak, že odebírá definované prvky (neumožňuje odběr pouze určitých izotopů) po 
předpovídacím kroku a na konci zvoleného vnějšího kroku výpočtu [6.6].  

 
Monteburns neumožňuje sledovat odebírané množství materiálu a proto není možné určit množivý 

faktor těchto palivových kampaní. Pouze lze na základě získaných údajů konstatovat, že zvolený model 
reaktoru neumožňuje pokrýt spotřebu 233U vznikem z 232Th. V optimálním případě by bylo možné dosáhnout 
množivého faktoru 1,06 [6.2].  
 
4.4 Množivá kampaň B2 

 
Palivová kampaň B2 se od B1 liší efektivitou separace nastavenou na 75 %. Další předpoklady 

výpočtu jsou ve shodě s předchozím textem. 
 
4.5 Srovnání jednotlivých modelových palivových kampaní 

 
Komplexní srovnání jednotlivých palivových kampaní je v Tab. 4. Grafické srovnání je na Obr. 5. 

Graf na Obr. 5 znázorňuje spotřebu 233U, které se mění v důsledku vyhořívání, změny množivého faktoru a 
především v důsledku snížené parazitní absorpce ve štěpných produktech. Vyjadřuje tak efektivitu 
jednotlivých palivových kampaní. 
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Tab. 5 ukazuje některé charakteristiky sledovaných systémů, které se dotýkají množivého faktoru. Je 
ukázáno, že se zlepšujícími se množivými vlastnostmi palivových kampaní, se také mění produkce 
transuranů a 234U. 

 
Tab. 5: Srovnání produkce transuranů a 234U v modelovaných systémech 
 C1 C2 B1 B2 
transurany [kg] 0,025 4 0,030 8 0,033 4 0,035 0 
234U [kg] 42,0 42,6 37,1 35,0 

 
Pokles množství 234U je dán zlepšujícími se množivými vlastnostmi. Menším důsledkem rostoucí 

absorpce neutronů na 232Th je nárůst množství transuranů v použitém palivu. Přesto zůstává jejich množství 
daleko pod hodnotami získanými u reaktoru VVER-440 (viz. Tab. 3) [6.7]. 

 
 

5. Závěr 
 
Solný reaktor je jeden ze systémů zvažovaných v rámci GIV, který byl již minulosti experimentálně 

provozován. Jejich úloha je dnes spatřována v celkové harmonizaci rozvinutého jaderného parku ve 
vyspělých zemích. 

 
Solné reaktory pracující v Th-U palivovém cyklu splňují veškeré předpoklady pro udržitelný rozvoj 

jaderné energetiky a lidské společnosti. Využívají alternativní palivo a minimalizují produkci radioaktivních 
odpadů. 

 

Obr. 5: Graf srovnávající potřebného množství 233U v případě jednotlivých 
modelovaných palivových cyklů solného reaktoru lišící se vzájemně stupněm 

kontinuálního přepracování 
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V této práci bylo zjištěno několik skutečností. Solný reaktor v Th-U palivovém cyklu vyprodukuje ve 
srovnání s klasickým tlakovodním reaktorem řádově menší množství aktinoidů, které představují 
nejproblematičtější část použitého paliva, 30 g oproti 60 kg. Tento výsledek odpovídá zjištěním obdobného 
výpočtu provedeného pro reaktor AMSTER [6.8]. Dále, struktura vznikajících aktinoidů je odlišná, kdy lze 
předpokládat, že nedojde k produkci vyšších aktinoidů než americia. 
 

Ze srovnání jednotlivých modelových palivových cyklů vyplývá klesající míra spotřeby uranu a 
zlepšující se množivé vlastnosti v závislosti na stupni kontinuálního přepracování. Dochází zde sice ke 
zvýšené tvorbě transuranů aktinoidů, jako důsledek snížené parazitní absorpce ve štěpných produktech. U 
systému s nejvyšší mírou přepracování dosahuje tato hodnota 10 g transuranů na vyrobenou TWh elektrické 
energie, kdežto stejný údaj pro VVER-440 přesahuje 17 kg na TWh. Rozhodně tedy převažují výhody 
vyššího kontinuálního přepracování nad případnými negativy. 
Pro další vývoj a nasazení solného reaktoru je nezbytné, aby se podařilo ověřit funkčnost celého komplexu 
přepracovacích procesů. To je možné pouze realizací nového experimentálního zařízení. O tom bude 
rozhodovat širší odborná veřejnost, která bude muset překonat některé přetrvávající stereotypy. V tomto 
aspektu může být projekt solného reaktoru zranitelný. 
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STUDIUM MECHANISMU NAVODÍKOVÁNÍ KOROZIVZDORNÉ 
OCELI A JEHO PROJEVŮ V AKUSTICKÉ EMISI 

 
Lenka STREJCOVÁ 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

 
 
   Abstrakt 

 
Práce se  zabývá vlivem změn podmínek a korozního prostředí na množství absorbovaného vodíku ve 

vzorcích ocelí třídy 17 a 12. Dále je zkoumán dopad takto absorbovaného vodíku a jeho difúze v akustické 
emisi a vliv jiného objemu vzorku totožné oceli na poškození oceli vodíkem. 

 
Pro sledování navodíkování vzorku byla použita metoda akustické emise a během práce se podařilo 

identifikovat akustickou emisi pocházející přímo z procesu navodíkování a zjistit závislosti koncentrace 
rozpuštěného vodíku na podmínkách navodíkování. 
 
1.   Úvod 
 
1.1   Navodíkování 

 
Vodík za určitých podmínek proniká do materiálu (ocelí) a mění jeho vlastnosti. Dochází k adsorpci 

molekul vodíku na povrch, dále následuje jeho penetrace ve stavu zrodu do materiálu a postupně k difúzi do 
objemu. Atomární vodík může jednak vytvářet sloučeniny s kovy obsazenými v mřížce, nebo se může 
zachytávat v tzv. vodíkových pastích [6.5, 6.7].  

 
Rekombinací vodíku v místech, které se označují jako vodíkové pasti, se tvoří dutiny, trhliny, popř. 

vodík způsobuje lokální nebo i celkovou ztrátu plastických vlastností oceli. Za vodíkové pasti se považují 
dislokace, vrstevné poruchy, hranice zrn, vměstky, dutiny, trhliny. Jsou charakterizovány pravděpodobností 
zachycení difundujícího atomu vodíku pastí, vazebnou energií mezi vodíkem a pastí, hustotou pastí v  kovu a 
rozpustností vodíku v jednotlivých typech pastí.  

 
Při poškození kovových materiálů vodíkem se setkáváme s různými druhy dočasných nebo trvalých 

změn., nejčastěji je to vodíkové křehnutí a vodíková koroze, přičemž se ve většině případů tato dvě působení 
doprovázejí a překrývají [6.3, 6.6]. 

 
V praxi může vodík do kovů pronikat mnoha cestami např. při povrchových úpravách kovových 

výrobků a polotovarů, při korozních procesech, katodické ochraně. Výsledkem je vodíkové křehnutí, které se 
projevuje snížením tažnosti a ovlivněním především plastických vlastností materiálu. Snížení tažnosti oceli 
vlivem rozpuštěného vodíku za teplot blízkých atmosférické je stav dočasný, pokud není zkřehnutí 
doprovázeno tvorbou strukturních defektů. Při poklesu intenzity difúze vodíku do kovu se mechanické 
vlastnosti vrací do původního stavu. To lze urychlit ohřevem, při kterém vodík difunduje ven z kovu a 
nezanechává po sobě strukturní změny charakteristické pro poškození vodíkovou korozí, kde korozní 
rozrušování oceli při vysokých tlacích spočívá v chemické reakci vodíku s uhlíkem a v následných 
destruktivních vlivech, jako je oduhličení a vysoké vnitřní tlaky při tvorbě metanu. Ten vzniká převážně 
rozkladem karbidu železa, nebo reakcí vodíku přímo s uhlíkem rozpuštěným v železe při teplotách nad 
540°C [6.18]. 
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Zvýšení obsahu vodíku může vést k vzniku trhlin, ke křehkému lomu, které může skončit 
katastrofálním selháním zařízení v provozu [6.2, 6.4]. 

 
Na vstup vodíku do oceli má vliv teplota, struktura, geometrie, složení (legující prvky) a typ materiálu. 

 
1.2  Akustická emise 

 
Vysokou citlivost pro sledování mikroskopických událostí uvnitř materiálu má akustická emise, která 

se stále více využívá pro hodnocení nejrůznějších materiálových charakteristik již od 60. let dvacátého 
století.  

 
Patří mezi nedestruktivní pasivní metody ultrazvukového zkoušení materiálu, podává tedy informace 

o momentálním dynamickém stavu materiálu a neovlivňuje měřený objekt, což je její nesporná výhoda. 
 
Metoda je založena na analýze signálů vznikajících při změnách v materiálu. Signály jsou ve formě 

vysokofrekvenčních impulsů, jejich střední frekvence jsou v řádu 104 až 106 Hz. Převážná část emisních 
událostí je však v pásmu ultrazvukových frekvencí od 100 do 1000 kHz [6.9]. 

 
Technika akustické emise je široce používaná pro detekci a sledování vzniku trhlin a jejich rozšiřování 

v materiálech, součástech a strukturách, deformací v bezdifuzních transformačních fázích, zjištění tečení, 
sledování korozního procesu a strukturního poškození způsobeného korozí. Je použitelná především pro 
detekci korozního praskání pod napětím (SCC) [6.11], ale i vodíkového křehnutí (HE) v ocelích a dalších 
dějů [6.12, 6.15, 6.16, 6.13, 6.14, 6.17]. 

 
Její využití je vhodné např. v oblasti základního výzkumu mechanických vlastností konstrukčních 

materiálů jako jedné z metod identifikace rozvoje plastické deformace, napěťově indukované fázové 
transformace a iniciace trhlin. Obecně je její aplikace vhodná zejména pro netradiční materiály, kde jiné 
metody neposkytují uspokojivé výsledky, např. pro duplexní a austenitické oceli, polymerní kompozity atd. 
Akustická emise umožňuje sledování defektů s citlivostí téměř nedosažitelnou jinými metodami. Vedle 
základního výzkumu v oblasti lomové mechaniky a mechanických, korozních a jiných vlastností materiálu je 
metoda široce využívána při provozních zkouškách tlakových nádob, monitorování stavu jaderných zařízení, 
zjišťování úniků různých médií, dále v oblasti letecké techniky i při sledování dodržení technologických 
postupů (obrábění, tváření, svařování) [6.1, 6.10]. 

 
Korozní procesy poskytují vysokou odezvu v signálu akustické emise. Na základě měřených dat je 

možno charakterizovat stav materiálu a odhadovat jeho další chování v průběhu životnosti při daných 
podmínkách. 

 
2.     Experimentální část 
 
2.1 Materiály použité pro experimenty a jejich příprava 

 
Navodíkování 
 
Pro samotné navodíkování byla použita korozivzdorná austenitická ocel třídy 17 350. 
Ocel byla nařezána do kvádrů o velikosti 4,7 x 3,5 x 30,5 mm a 4 x 3 x 27 mm. 
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Akustická emise při navodíkování oceli 
 
Pro měření akustické emise byly použity kruhové vzorky a C-kroužky z korozivzdorné oceli 

třídy17 350, korozivzdorné austenitické titanem stabilizované oceli třídy 17 248 a oceli třídy 12 024. 
 
Kruhové vzorky byly nařezány vždy dva do válců a jednomu vzorku z každého páru byl do spodní 

části vyvrtán cca 5,5 cm hluboký kruhový otvor. Ten byl vyplněn silikonem. Druhému vzorku z páru bez 
vyřezaného kruhového otvoru  byla spodní část zaizolována silikonovým tmelem. Tímto způsobem byla 
zajištěna stejná exponovaná plocha vzorku a tedy dodrženy shodné podmínky. Na opačné straně vzorku byla 
vytvořena rovná plocha pro umístění senzoru AE. Na vzorek byl napájen drát pro vytvoření kontaktu. 

 
Na vzorku c-kroužku byla vytvořena plocha pro senzor AE. C-kroužek byl šrouby stlačen o 0,2 mm 

pro vytvoření napětí na vzorku.  
 

2.2 Korozní prostředí a zapojení elektrod 
 
Pro samotné navodíkování i pro měření akustické emise při navodíkování oceli byl použit roztok 

kyseliny sírové o koncentraci 0,5 mol/l (27 ml H2SO4konc. v jednom litru H2O). Do roztoku bylo naváženo 
0,5g NaAsO2 jako tzv. katodického jedu, který omezuje rekombinaci atomárního vodíku a zvyšuje tak 
množství absorbovaného vodíku ve vzorku[6.2, 6.8].  

 
U většiny experimentů bylo navodíkování prováděno na elektromagnetické míchače s ohřevem a 

roztok byl ohřát na 75 °C, tato teplota byla po celou dobu experimentu přesně udržována. U některých 
vzorků bylo korozní prostředí odplyněno pomocí probublávání argonem. Probublávání bylo prováděno asi 
hodinu před začátkem experimentu i v celém jeho průběhu. V tomto případě bylo navodíkování prováděno 
v cele. 

 
Navodíkování bylo prováděno pomocí galvanostatu M 173 tak, že vzorek byl zapojen jako katoda, byl 

tedy zápornou elektrodou a jako anoda byla použita platinová síťka. Katodickou polarizací vzorku byl 
zajištěn vývin plynného vodíku. Další hlavní součástí měřící aparatur je deska SF 41 umístěná v počítači 
třídy IBM PC, která umožňuje zpacování AE signálů. Deska je přes předzesilovače spojena 
s piezoelektrickými snímači. 

 
Vzorky byly uchovávány v ampuli pod kapalným dusíkem až do doby odvezení vyhodnocení do 

do Poldi Hütte s.r.o. v Kladně na obor technologie a řízení jakosti, odkud byly dodány koncentrace vodíku v 
jednotlivých vzorcích v hodnotách ppm.   

 
3.   Výsledky 
 
3.1 Navodíkování 

 
Bylo provedeno několik experimentů na oceli třídy 17 350, které se týkaly samotného navodíkování 

bez měření akustické emise. Byly měněny zkušební podmínky, jako je teplota, doba expozice, proudová 
hustota a odplynění elektrolytu, byl sledován jejich vliv na koncentraci absorbovaného vodíku ve vzorku. 
Bylo vypočteno množství molů absorbovaného vodíku ve vzorku z koncentrace ppm a procento vodíku ve 
vzorku z celkového množství v roztoku (absorpční účinnost) a byla vytvořena příslušná závislost 
na měněných podmínkách 
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Byla vyhodnocována vždy jedna závislost ze čtyř až osmi vzorků. Koncentrace a složení roztoku 
zůstala nezměněna.  

 
Pro srovnání byly také vyhodnoceny i vzorky nenavodíkované, vyžíhané, dlouhodobě exponované a 

vzorky skladovány volně na vzduchu místo pod kapalným dusíkem. 
 

Poldi Hütte s.r.o. vždy prováděla dvě stanovení koncentrace vodíku v jednom vzorku, ze kterých byl 
udělán průměr a ten byl dál použit do vyhodnocování závislostí.  
 
3.2 AE při navodíkování ocelí 

 
Vzorek pro měření AE byl stejně jako u samotného navodíkování zapojen jako katoda, byl tedy 

zápornou elektrodou a pomocná elektroda-platinová síťka jako anoda. 
 

Byly provedeny měření s krátkodobou (1-5 hod.) a dlouhodobou (24-75 hod.) expozicí. 
 

4.   Diskuse 
 
Navodíkování bez měření AE 
 
Po sestavení systému elektrod týkajících se samotného navodíkování oceli třídy 17 350 a přivedení 

požadovaného proudu na elektrody se na vzorku okamžitě začaly vytvářet bublinky vodíku. Jejich množství a 
rychlost vytváření a oddělování od povrchu vzorku bylo přímo úměrné proudové hustotě. 

 
Z grafických závislostí molů rozpuštěného vodíku ve vzorku na zvyšující se proudové hustotě 

můžeme jasně prokázat růst koncentrace vodíku ve vzorku s rostoucím proudem vloženým na vzorek. Po 
porovnání koncentrací vodíku ve vzorcích navodíkovaných za laboratorní teploty a vzorků navodíkovaných 
při teplotě 75°C pozorujeme, že koncentrace vodíku dosahuje vyšších hodnot ppm s vyšší teplotou.  

 
Při navodíkování vzorků v odplyněném elektrolytu oproti navodíkování za normálních podmínek je 

rovněž dosaženo mírně vyšších hodnot koncentrací rozpuštěného vodíku. 
 
Absorpční účinnost v závislosti na proudové hustotě má klesající charakter (obr.1). S vyššími 

hodnotami proudové hustoty roste parciální tlak vodíku, dochází tedy k většímu úniku molalizovaného 
vodíku z povrchu vzorku (bublinky vodíku se velice rychle odtrhávají) a k menší absorpci vodíku do vzorku 
v porovnání s množstvím celkově vzniklého vodíku z roztoku. 

 
Zároveň se potvrdil předpoklad, že skladování vzorku po navodíkování má značný vliv na únik 

vodíku ze vzorku, který se urychlí ohřevem vzorku. Vyžíháním vzorku (vz. B) dojde k výraznému snížení 
koncentrace vodíku ve vzorku, který je v určitém množství přítomen v oceli i před navodíkováním (Tab.1) 

 
Experimenty navodíkování se záznamem dat AE  
Kruhové vzorky oceli třídy 17 
 
U kruhových vzorků ocelí třídy 17 byly prováděny krátkodobé experimenty nepřesahující dobu 

navodíkování a měření AE 3 hodiny u kruhových vzorků vrtaných (A) a nevrtaných (B). 
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Z výsledných závislostí experimentu na oceli třídy 17 248 bylo jednoznačně vypozorováno, že u 
vzorku A dosahuje aktivita daleko větších hodnot, než u vzorku B.  

 
U experimentu na oceli třídy 17 350 byl záznam dat AE větší u vzorku B, tedy u nevrtaného 

kruhového vzorku. Není přesně jasné, proč vzorek o menším objemu vykazoval menší záznam událostí.  
 

Kruhové vzorky oceli třídy 12 024 
 
Všechny experimenty byly prováděny na kruhových vzorcích oceli 12 024 vrtaných (A) i nevrtaných 

(B). Experimenty byly krátkodobé i dlouhodobé. 
 
Byly vytvořeny grafické závislosti, ze kterých je možno vyvodit předpokládaný závěr, že záznam 

událostí u vzorku A dosahuje daleko vyšších hodnot než u vzorku B. 
 
Dlouhodobé experimenty u oceli 12 024 byly prováděny u vrtaného i nevrtaného kruhového vzorku 

24 hodin při stejných podmínkách. AE byla měřena v první a v poslední hodině navodíkování u vzorku A i 
B, první hodina záznamu byla vždy srovnána s poslední hodinou záznamu u každého vzorku. Dále pak byla 
porovnána první hodina záznamu signálů AE vzorku A s první hodinou záznamu signálů AE vzorku B a 
stejné srovnání bylo provedeno v poslední hodině navodíkování. 

 
Z experimentů lze vyvodit závěr o zvětšující se aktivitě (počet událostí za sekundu) se zvětšující se 

časovou expozicí jak u vzorku A i B. Při porovnání experimentu krátkodobých a dlouhodobých lze opět 
vyvodit závěr, že aktivita u vzorku A dosahuje vyšších hodnot oproti vzorku B.  

 
C-kroužky 
 
Dlouhodobé navodíkování po dobu 24 a 75 hod. bylo prováděno u dvou C-kroužků oceli třídy 17 248, 

na které bylo před začátkem experimentu vloženo stejné napětí. C-kroužky byly navodíkovány při odlišném 
nastavení proudu a po jinak dlouhou dobu expozice. 

 
Při dlouhodobých experimentech byl akustickou emisí zaznamenán únik vodíku ze vzorku. Desorpce 

je zaznamenávána v nízkých hodnotách a těchto událostí je velice málo.  
 
Při srovnání kruhových vzorků z oceli třídy 17 a z oceli třídy 12 můžeme vyvodit předpokládaný 

závěr. Ocel třídy 17 je odolnější vodíkovému poškození. Vizuálně byl povrch oceli třídy 17 350 téměř 
neporušen. Ocel třídy 17 248 byla na povrchu pokryta korozními produkty velmi málo a pouze po 
dlouhodobém navodíkování, na rozdíl od oceli třídy 12 024, která byla i po krátkodobém navodíkování 
pokryta korozními produkty. Celkově záznam událostí u oceli třídy 17 byl menší. 

 
Záznam událostí AE není ustálený, z grafických vyhodnocení vyplývá závěr, že signály AE 

nezpůsobuje vývin bublin vodíku na povrchu vzorku, ale uvolnění energie v materiálu. Vodík difunduje 
vzorkem, zachytává se a molalizuje ve vodíkových pastích, kde dochází k vysokému vnitřnímu pnutí a tedy 
vzniku záznamu AE. Hodnoty událostí s dobou expozice stoupají, což tento závěr potvrzuje (obr.2, 3). 

 
Každý nárůst hodnoty události charakterizuje náhlé uvolnění energie. 
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5.   Závěr 

 
Se zvyšující se proudovou hustotou roste obsah rozpuštěného vodíku. 

 
Vliv na koncentraci vodíku ve vzorku má doba navodíkování a nepatrně i odplynění elektrolytu. 

 
Skladováním navodíkoveného vzorku jinak než pod dusíkem, dochází k jeho pozvolnému úniku, 

který lze urychlit ohřevem nebo vyžíháním.  
 

Desorpci vodíku ze vzorku zaznamenává i snímač AE po dlouhodobém navodíkování. 
 

Při srovnání tříd ocelí vyplývá ocel třídy 17 350 jako nejodolnější vodíkovému poškození, což bylo 
předpokladem. 

 
Z charakteru závislostí aktivity akustické emise získaných z provedených experimentů měření AE při 

navodíkování vzorků lze vyvodit závěr, že zaznamenávané události pocházejí převážně z vlastního procesu 
navodíkování, tj. penetrace vodíku do materiálu a jeho zachycování v pastech, případně kolapsu napěťových 
polí kolem těchto pastí. 

 
Svědčí o tom zejména následující skutečnosti 

• Existence iniciačního intervalu na počátku měření, kdy vývoj vodíku na povrchu je již 
stabilizován a galvanostat udržuje stabilní proudové hustoty. Přesto AE na počátku procesu je 
velmi nízká, neobjevují se žádné intervaly vysoké aktivity. 

• Postupné zvyšování emisní aktivity s dobou navodíkování a to až do stavu určitého 
„nasycení“, kdy již emisní aktivity nerostou a zůstávají přibližně konstantní.  

• Výskyt krátkých intervalů s vysokou emisní aktivitou po určitém čase navodíkování. 
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Obr. 6:  navodíkování: závislost absorpční účinnosti na proudové hustotě 

 
 

 cH (ppm) cH (ppm) Doba expozice( hod) skladování 
Vzorek A 2,68 2,58 0 Volně v lab. 

Vzorek B 1,50 1,28 0 Volně v lab. 

Vzorek C 23,70 23,57 24 Pod dusíkem 

Vzorek D 8,85 8,60 24 Volně v lab. 

Tab. 6: koncentrace vodíku ve vzorcích při odlišných dobách navodíkování a odlišném způsobu skladování, 
ocel třídy 17 350 
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Obr. 7 záznam dat AE, c-kroužek: závislost aktivity na čase 
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Obr. 8 detailní záznam dat AE v rozmezí 200 vteřin 
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Obr. 4. Blokové schéma měřící aparatury 

 

 
 
 



 

VUT v Brně, Odbor energetického inženýrství     32 
ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST „6. Mikulášské setkání mladé generace ČNS“ – 7. prosince 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

VUT v Brně, Odbor energetického inženýrství     33 
ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST „6. Mikulášské setkání mladé generace ČNS“ – 7. prosince 2006 

KONTROLA HERMETICKOSTI POKRYTIA PALIVA VVER-440 NA 
MEDZISKLADE VYHORENÉHO PALIVA V JASLOVSKÝCH 
BOHUNICIACH 

 
Marek MIKLOŠ 
Slovenská Technická Univerzita Bratislava 
Katedra jadrovej fyziky a techniky  

 

Abstrakt 
 

Bezpečnosť prevádzky jadrového paliva z pohľadu ochrany do hĺbky úzko súvisí s celistvosťou 
palivových prútikov, ktoré významne ovplyvňujú možnosť šírenia produktov štiepenia do pracovného 
a životného prostredia. Tieto úniky majú negatívny vplyv na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku jadrového 
paliva. Preto je dôležité venovať sa monitorovaniu stavu pokrytia jadrového paliva počas celej doby jeho 
pobytu na jadrovom zariadení – prevádzka, transport a následné uskladnenie vyhoreného jadrového paliva.  

 
Mokrý medzisklad vyhoreného jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach bol postavený a uvedený 

do prevádzky v roku 1986. Od roku 1999 sa kontrola hermetickosti pokrytia paliva (VVER-440) vykonáva 
pomocou systému „Sipping in Pool“. Nakoľko skúsenosti s jeho prevádzkou ukázali veľmi dobré výsledky, 
kontrola jednej palivovej kazety môže trvať príliš dlho. Preto bol navrhnutý „on-line“ detekčný systém na 
urýchlenie identifikácie netesných palivových kaziet, založenom na súbore detektorov, ktorých hlavú zložku 
tvorí sorbent cézia NIFSIL. V článku popisujem urýchlenú identifikáciu netesných palivových kaziet na 
medzisklade vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach s použitím „on-line“ detekčného systému, ako aj 
priebežné výsledky meraní sorpcie cézia NIFSILom. 
 

1.  Kontrola hermetickosti paliva na MSVP na Slovensku 
 

Medzisklad vyhoreného paliva (MSVP) na jadrovej elektrárni (JE) Jaslovské Bohunice (MSVP SE-
EBO) je mokrý typ skladu založený na skladovaní vyhoreného jadrového paliva (VJP) v zásobníkoch (T-12, 
KZ-48) uložených v skladovacích bazénoch a dochladzovaných demineralizovanou vodou [4.1, 4.2]. Takýto 
typ chladiva zabezpečuje nielen odvod zvyškového tepla, ale zároveň pôsobí ako tienenie voči 
rádioaktívnemu (RA) žiareniu. Má výborné chemické vlastnosti a znižuje sa tak jeho vplyv na pokrytie 
palivových prútikov (PP). Nanešťastie PP podliehajú starnutiu ako aj iným činiteľom spôsobujúcich 
znižovanie ich tesnosti. Tým môže dôjsť k úniku produktov štiepenia (PŠ) do životného prostredia čo je 
veľmi nežiaduci stav. A práve preto je jedným z najdôležitejších kritérií na MSVP kontrola tesnosti pokrytia 
palivových kaziet.   

 
V súčasnosti sa na MSVP na identifikáciu netesných palivových kaziet (PK), ako aj na priebežnú 

kontrolu stavu pokrytia PK používa systém „Sipping in Pool“ (Obr.1). 
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Obr. 1: Sipping in pool 

 
 Pri samotnej kontrole zariadením Sipping in pool sa transportuje zásobník s VJP z miesta jeho 
uloženia do prekladacieho bazéna. Zapne sa ovládací panel zariadenia Sipping in pool a odoberie sa výsledná 
porovnávacia vzorka bazénovej vody. Zo zásobníka sa za pomoci zavážacieho stroja premiestni PK a vsunie 
sa do jedného z puzdier zariadenia a  uzatvorí sa zátkou. PK sa vo vnútri puzdra ohreje a po určitom čase sa 
odoberie vzorka vody. Počas tohto testu je do druhého puzdra uložená ďalšia PK, ktorá je pripravená na 
testovanie. Po skončení testovania PK v prvom puzdre sa nehermetická zátka presunie na druhé puzdro 
a začne sa testovanie na ďalšej kazete. Odobraté vzorky bazénovej vody z otestovaných PK sú vyhodnotené 
v rádiochemickom laboratóriu. Na základe vyhodnotenia testov sa určí PK, ktorá obsahuje PP s defektmi na 
ich povrchu a tá je potom uložená do hermetického puzdra zásobníka T-13 a izolovaná od ostatných 
skladovaných kaziet. 
 

2.  Urýchlenie identifikácie netesnej palivovej kazety 
 

Napriek tomu, že systém „Sipping in Pool“ je veľmi spoľahlivý, postupné vyhľadávanie netesnej PK 
môže trvať dlho. Keď uvažujeme o plne zaplnenom medzisklade (t.j. 14 112 PK) a vieme, že dĺžka merania 
jednej PK je približne 30 až 40 minút, tak kompletná kontrola jednotlivých PK môže trvať, pri neprestajnej 
kontrole, až 294 dní čo je takmer jeden rok. Preto bol navrhnutý on-line detekčný systém monitorovania 
stavu pokrytia PK na MSVP SE-EBO. Tento systém sa zakladá na sústave „detektorov“, zavedených priamo 
v skladovacích bazénoch na hlavice jednotlivých skladovacích zásobníkov.  

 
Základom týchto „detektorov“ je látka nazývaná NIFSIL [4.5]. Je to nový typ sorbentu založený na 

zmesi draslíku, niklu a kyanoželeznanu uložených v silikagelovej matrici. Väčšinou sa vyrába v guľovom 
prevedení s priemerom 0,5 až 1 mm. Jeho výroba je veľmi jednoduchá a lacná. Veľmi dobre absorbuje 137Cs, 
pričom silikagelová matrica vôbec alebo veľmi zanedbateľne ovplyvňuje koeficient distribúcie cézia Kd 
(Obr.2). Kd určuje schopnosť sorpcie NIFSILu. 
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Obr.2: Závislosť koeficientu distribúcie cézia od celkového obsahu kyanoželeznanov v NIFSILe 

 
Na to aby sa overila sorpcia NIFSILu bolo vykonaných niekoľko meraní. Boli použité tri rozličné 

vzorky vody: 
OV57 – Voda PO 2.blok, SE-EBO, 
OV57R – Voda PO 2.blok riedená v pomere 1:5, SE-EBO, 
OV77 – Voda MSVP, SE-EBO. 
 
Pri každom meraní sa merala objemová aktivita rôznych nuklidov obsiahnutých vo vzorkách, pričom 

sa zameriavalo hlavne na 137Cs a 134Cs. Cézium je dobre absorbovateľné použitým sorbentom a má dlhý 
polčas rozpadu (T1/2(134Cs)=2,0648 r., T1/2(137Cs)=30,07r.) [4.3]. 

 
Prvé meranie bolo vykonané v ten istý deň, kedy boli vzorky odobrané. Merali sa len čisté vzorky 

odobranej vody. Po dokončení meraní, bol do jednotlivých vzoriek nasypaný sorbent (NIFSIL). Druhé 
meranie bolo vykonané po 3 dňoch pôsobenia sorbentu, tretie po 10-tich dňoch pôsobenia sorbentu. Po 22 
dňoch pôsobenia sorbentu, bol sorbent zo vzoriek odstránený a zmeraný vo štvrtom meraní. V priebehu 
nasledovných dvoch dní sa zmerali čisté vzorky bez sorbentu. 
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Tab.1: Objemová aktivita Av[kBq/l]  vzorky 
OV77 

Meranie 
Nuklid 1 2 3 4 5 
Mn54 16 13 10 2 289 9 
Co58 14 10 4 3 466 1 
Co60 2 2 0,9 764 0,4 

AG110M 4 2 0,8 1 080 0,4 
Cs134 100 49 12 26 626 9 
Cs137 129 63 17 36 087 12 

 
 

Obr.3: Objemová aktivita vzorky OV77 
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Pri štvrtom meraní je vidieť vysokú koncentráciu cézia v sorbente, čo vykazuje o dobrej absorpcii 
cézia NIFSILom. Ďalej je možné si všimnúť, že NIFSIL nielenže dobre absorbuje cézium, ale aj iné dôležité 
nuklidy.  

 
Každý detektor je valcovitého tvaru, aby sa tak dokonale dal umiestniť na kompaktný zásobník (Obr. 

4). Je zložený zo štyroch častí: bajonetovým záchytom, slúžiacim na manipuláciu s detektorom, trupom 
detektora, ktorý umožňuje zachytenie detektora na kompaktnom zásobníku (Obr. 5), dvoma sitkami, 
v ktorých je uložený NIFSIL a bajonetovou poistkou slúžiacou na pevnejšie uchytenie detektora na 
kompaktný zásobník.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.4: Detektor, pohľad zboku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.5: Zapadnutie detektora do hlavice 
kompaktného zásobníka 
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Princíp použitia detekčného on-line systému je veľmi jednoduchý. V prípade že sa zo 
vzorky vody zistí aktivita, ktorej hodnoty presahujú bežný prevádzkový stav v bazénoch, je 
dôvod domnievať sa, že v niektorom z bazénov sa nachádza netesná PK. Tým, že sa 
jednotlivé bazény uzavrú, môže sa zmerať aktivita zo vzoriek odobratých z každého bazénu 
zvlášť. Tá vzorka, ktorej aktivita bude presahovať hodnoty normálneho stavu určí bazén, 
v ktorom sa nachádza netesná PK. V ďalšom kroku sa bude postupovať tak, že jednotlivé 
detektory sa zavedú na zásobníky v danom bazéne. Tie sa tam ponechajú niekoľko dní. Dĺžka 
času ponechania detektorov v bazéne VJP bude určená pri konkrétnych meraniach na bazéne 
VJP na MSVP. Z meraní je možné odhadnúť dobu ponechania detektorov v bazéne na 4 až 6 
dní. Po vytiahnutí z bazéna sa tieto detektory premiestnia do rádiochemického laboratória, 
kde sa určí množstvo obsiahnutého cézia v NIFSILe. Podľa najvyššej hodnoty sa tak určí 
daný kompaktný zásobník, ktorý by mohol obsahovať netesnú PK (Obr. 6). Ten by sa potom 
následne pretransportoval do prekladacieho bazéna, kde by bol skontrolovaný systémom 
„Sipping in Pool“, ktorým by sa už definitívne zistila netesná PK. 

 
Obr. 6: Identifikácia netesnej PK pri zásobníkoch KZ-48 

 

3. Záver 
 

Jedným z faktorov ovplyvňujúcich dĺžku pobytu paliva v reaktore a tým aj jeho 
využitie je tesnosť pokrytia PP. Tvorí v poradí druhú fyzickú bezpečnostnú bariéru JE a jeho 
základnou vlastnosťou je zabrániť úniku PŠ do okolitého ŽP. Negatívne naň pôsobia nielen 
vonkajšie faktory, teda faktory zo strany chladiva, ale aj vnútorné faktory, medzi ktoré patria 
aj PŠ uvoľňujúce sa z paliva. Tie majú na pokrytie mechanický (ich hromadenie pod pokrytím 
a následný nárast vnútorného tlaku) a zároveň aj chemický vplyv.  

 
Tesnosť pokrytia PP je dôležitá nielen z hľadiska prevádzky JP, ale aj z hľadiska 

transportu a následného uloženia VJP. Na Slovensku sa VJP uskladňuje na MSVP 
v Jaslovských Bohuniciach, ktorý je definovaný ako mokrý medzisklad. Kontrola 
hermetickosti paliva je prevádzaná systémom „Sipping in Pool“. Tento systém je vysoko 
spoľahlivý, no proces kontroly si vyžaduje príliš dlhý čas. Preto bol navrhnutý on-line 
detekčný systém pre urýchlenie identifikácie netesných PK. Tento systém je založený na 
sústave „detektorov“, ktorých hlavným prvkom je sorbent NIFSIL. Merania potvrdili, že tento 
sorbent je vhodný na detekciu 134Cs a 137Cs. Optimálne využitie on-line detekčného systému 
si vyžaduje jeho experimentálne zavedenie do prevádzky MSVP v Jaslovských Bohuniciach. 
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- PROBLEMATIKA VELKÝCH VÝPOČTOVÝCH SÍTÍ 
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Fakulta strojní 

 

Abstrakt 
Používání CFD (Computional Fluid Dynamics) kódů pro teplotechnické výpočty ve 

velkých objemech je často limitováno hardwarovými a softwarovými možnostmi dostupné 
výpočetní techniky. Tyto limity nutí k určitým zjednodušením snižujícím výpočtovou 
náročnost. Jedním z míst, která jsou velmi náročná na počet výpočtových buněk, je oblast u 
stěn. Při silně turbulizujícím proudění je nutné na stěnách vytvářet velmi podrobnou 
výpočtovou síť, přesněji řečeno podrobnou ve směru kolmém od stěny. V ostatních směrech 
jsme omezeni faktorem pro výpočet - maximální doporučený poměr hran výpočtové buňky. 
Jaká hodnota je limitující záleží na charakteru proudění. Proto byl dílčí výzkum zaměřen na 
studii vlivu zvyšování tohoto poměru na průběh sledovaných veličin (rychlosti, kinetické 
energie apod.).  

1.  Úvod 
Kvalitativní popis proudění v  nádobě reaktoru VVER-440 vyžaduje podrobnou 

výpočtovou síť. Vzhledem k tomu, že reaktor je současně dosti objemný, počet výpočtových 
buněk modelu pro CFD výpočty může rychle přesáhnout možnosti dostupné výpočetní 
techniky. Ke značnému nárůstu počtu buněk dochází právě v blízkosti stěn, kde se při 
vyvinutém turbulentním proudění chladivo intenzívní promíchává. Aby byly dodrženy 
parametry pro správný popis proudění u stěn, měl by se bezrozměrný parametr y* na stěně 
pohybovat v rozmezí y*=30-300 [Fluent]. To v praxi znamená, že při nominálním výkonu 
reaktoru je zapotřebí vytvořit u stěny buňku o tloušťce cca 0,1-0,2 mm. CFD program Fluent 
dále doporučuje, aby poměr stran jedné buňky nepřesahoval poměr 1:5 a v případě 
převládajícího směru proudění poměr 1:20. Při dodržení těchto a dalších doprovodných 
doporučení by pouze v sestupné šachtě reaktoru se počet výpočtových buněk přiblížil 
k magické hodnotě 1.109. Dnešní dostupná technika prozatím zvládá počty o dva řády menší. 
Cílem studie bylo tedy zvyšovat poměr buněk a sledovat, jak se budou měnit sledované 
veličiny. Postupně byl poměr hran buněk na stěnách sestupné šachty zvyšován od hodnoty 
1:25 až na hodnotu 1:300. Dílčí výsledky studie jsou prezentovány v tomto příspěvku. 

2.  Modelování výpočtové sítě u stěny 
Proudění chladiva v lehkovodních reaktorech je téměř výhradně turbulentního 

charakteru a podstatně ovlivňuje stupeň míchání chladiva ze všech studených smyček, které 
vstupují do reaktorové nádoby. Pro bezpečnostní analýzy je žádoucí co nejpřesněji stanovit 
rozložení teplotního pole a hmotnostních průtoků do jednotlivých kazet aktivní zóny, což je 
z velké míry právě ovlivňováno kvalitou míchání proudů z jednotlivých studených smyček. 
 

Základní běžně používané modely turbulence jsou dvourovnicové, které turbulentní 
viskozitu řeší pomocí rovnic pro kinetickou energii turbulence k a rychlost disipace 
turbulentní energie ε nebo pomocí rovnic pro kinetickou energii turbulence k a měrnou 
rychlost disipace ω. Modelování proudění u stěny 0 ovlivňuje přesnost numerického řešení 
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v celé oblasti. V blízkosti stěny se řešené veličiny rychle mění, výrazně se zde uplatňuje 
přenos hybnosti a skalárních veličin. Turbulence je u stěny potlačena, ve vnější části mezní 
vrstvy však dochází k výrazné produkci turbulentní kinetické energie v důsledku 
Reynoldsových napětí a gradientu střední rychlosti. Vzhledem k podmínkám vyskytujícím se 
v řešeném případě byl z nabízených přístupů modelování proudění u stěn v programu Fluent 
zvolen způsob tzv. stěnové funkce.  

3.  Standardní stěnové funkce 
 
Zákon stěny pro střední rychlost: 

( )** yEln1U
κ

=  (1) 

Bezrozměrné veličiny v této rovnici jsou definovány takto: 

ρτ
= μ

/
kcU

U
w

2/1
P

4/1
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μ

ρ
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2/1
P

4/1
* ykc
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kde κ je von Karmanova konstanta (κ = 0,42), E je empirická konstanta (E = 9,81), UP [m⋅s-1] 
je střední rychlost v bodě P, cμ je konstanta (cμ = 0,09), kP [m2s-2] je turbulentní kinetická 
energie v bodě P, yP [m] je vzdálenost bodu P od stěny, τw [Pa] je smykové napětí na stěně a 
μ [Pa⋅s] je dynamická viskozita. 
 

Aby bylo dosaženo správného popisu proudění u stěn, měla by bezrozměrná stěnová 
funkce y* dosahovat hodnot nejlépe mezi 30 a 300. V případě proudění v sestupné šachty 
reaktoru VVER-440 (při nominálním výkonu) by tak měla tloušťka první řady buněk u stěny 
dosáhnout hodnoty 0,1-0,2 mm. Je zřejmé, že při takto jemné síti na stěnách a při dodržení 
doporučeného maximálního poměru stran 1:20 by celkový počet buněk byl neúnosně velký. 

4.  Testovací geometrie a tvorba sítě 
Zvolil jsem testovací geometrii, která pokud 

možno odpovídá co nejvíce skutečně řešené 
problematice. Byla tedy namodelována 1/16 horní části 
sestupné šachty s 1/2 vstupního hrdla, viz obr.1. Na 
šestnáctinu výseče (tedy úhel 22,5°) ve skutečnosti 
připadá pouze 3/8 vstupního hrdla namísto 1/2, ale pro 
sledované veličiny tato skutečnost neměla významný 
vliv. 

Na obrázku 2 je zobrazena část výpočtové sítě 
s různou tloušťkou prvních řad buněk u stěn. Obecně 
platí, že se zmenšující se tloušťkou první řady se 
zákonitě zvětšuje i počet řad potřebných pro tvorbu sítě 
po celém průřezu prstence. Lze si všimnout velkého 
nepoměru tloušťky a délky krajních řad. V tabulce 1 je 
přehled variant výpočtových sítí, které byly mezi sebou 
porovnávány.  

 
Obr. 1: Model sestupné šachty reaktoru VVER-440 
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Obr.2 Řez výpočtovou sítí v oblasti sestupné šachty s různě kvalitním popisem oblasti u stěn - tloušťka sítě u stěny: 

a) 1 mm, b) 3 mm, c) 25 mm 
 

Varianta Tloušťka 
1. vrstvy 

Max. 
poměr stran 

Počet řad 
prstence 

Celkový počet 
buněk 

Maximální 
hodnota y* 

V1 0,2 25 26 2.583.322 ~400
V2 0,2 50 26 880.738 ~400
V3 0,2 100 26 273.988 ~400
V4 0,2 200 26 92.924 ~400
V5 0,1 100 32 1.021.956 ~200
V6 0,1 200 32 351.940 ~200
V7 0,1 300 32 218.180 ~200

Tab.1 Přehled výpočtových variant 

5.  Hodnoty  y* na stěnách a průběhy rychlosti po průřezu prstence 
sestupné šachty 

Pro jednotlivé varianty výpočtové sítě byly v programu 
Fluent nastaveny stejné okrajové a provozní podmínky 
(referenční tlak p = 12,25 MPa; tepelný tok do stěny q = 0 W⋅m-2; 
hustota chladiva ρ = 793,2 kg⋅m-3; dynamická viskozita chladiva 
μ = 1,0487⋅10-4 kg⋅m-1⋅s-1; měrná tepelná kapacita chladiva cp = 
4913 kJ⋅kg-1⋅K-1; nominální hmotnostní průtok pro jednu smyčku 
m& = 1538,8 kg⋅s-1). 

Na obrázku 3 jsou zakresleny výsledné kontury 
bezrozměrné funkce y*, která na stěnách v oblasti pod vstupy ze 
studených smyček dosahuje shodně pro varianty V1-V4 hodnot 
pod 400. Velmi podobný průběh y* platí i pro varianty V5-V7, 
kde hodnoty bezrozměrné funkce dosahují na stěnách zhruba 
polovičních velikostí. 

Průběhy rychlostí ve zvoleném místě 3m pod vstupními 
otvory jsou zobrazeny na obr. 4. Až na oblasti v těsné blízkosti 
stěn, kde je rychlost závislá na tloušťce první vrstvy, mají 
rychlosti jednotlivých variant shodný průběh s odchylkami 
nepřevyšujícími hodnotu ±4%. 

a) b) c) 

Obr.3 Hodnoty y* na stěnách sestupné šachty 
pro variantu V2 
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Obr.4 Průběh rychlosti v rovině 3m pod vstupy studených smyček: 
 a) po celém průřezu prstence b) u vnitřní stěny c) u vnější stěny sestupné šachty 

 
 
 
 

6. Závěr 
 

Průběhy sledovaných veličin (rychlostí, y*, kinetické energie, disipace energie a 
dalších) ukázaly, že proudění podél stěn sestupné šachty lze popsat i buňkami s poměrem 
stran o řád vyšším, než je doporučováno samotným programem (1:20). Dále při výpočtech 
nedošlo k výraznějším numerickým difúzím, které byly očekávány u variant s větším 
poměrem stran.  
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Je nutné si uvědomit, že možnost zvýšení poměru stran buněk až k hodnotám 1:200 (a 
případně i více) je omezeno druhem geometrie – zde lze sestupnou šachtu považovat za 
ideální případ z pohledu převládajícího proudění (hladká stěna bez otvorů, větších změn 
průřezu nebo směru proudění) a v jiných případech tato výše uvedená platnost nemusí platit. 
Skutečnost, že lze takto zvýšit poměr stran dovolil snížit počet buněk v celé sestupné šachtě 
na hodnotu okolo 1.107, která je již pro nyní dostupnou výpočetní techniku zvládnutelná. 
 
7. Literatura 
 
7.1 Fluent 6.1 Documentation, Fluent Incorporated. 
 
7.2 Data base for the safety analysis of WWER-440 model 213 nuclear power plants. 

1994. 
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POROVNÁNÍ A HODNOCENÍ KONSTRUKČNÍCH 
USPOŘÁDÁNÍ REAKTORŮ VVER-440 A VVER-1000 

 
Pavel NERUD 
Škoda JS a.s., Plzeň 
 
 

Abstrakt 
 

Předložený článek je zaměřen do oblasti ve světě nejčastěji používaných tlakovodních 
reaktorů. Zaměřuje se zejména na inovace v projektech VVER-440 a VVER-1000. Hlavními 
diskutovanými body jsou otázky: zvyšování bezpečnosti a ekonomičnosti provozu, 
zjednodušení konstrukce a zákaznická přístupnost. Současné bezpečnostní požadavky jsou 
zohledňovány v novějších nebo inovovaných konstrukcích tlakovodních reaktorů. Zaměřeny 
jsou zejména na použití pasivních a inherentních systémů obsažených přímo v projektu. 
  
1. Úvod 
 

Od počátků jaderné energetiky v padesátých letech dvacátého století bylo energeticky 
vyzkoušeno a uvedeno do provozu několik typů jaderných reaktorů. Pouze některé z nich se 
ekonomicky prosadily a mezi nejbezpečnější a nejvíce propracované se zařadil typ chlazený a 
moderovaný tlakovou vodou. Ve světě má, i přes své některé nedostatky, jednoznačné 
prvenství z hlediska jeho rozšíření. Poskytuje velkou možnost pro variabilitu a uplatnění 
soudobých bezpečnostních požadavků (plynoucích ze zkušeností z dřívějších jaderných a 
radiačních nehod) a proto řada světových firem (Westinghouse, AREVA ANP, Gidropress, 
Mitsubishi) v současnosti pracuje na jeho zdokonalení. V České republice jsou používány dvě 
varianty tlakovodního typu reaktoru, vyvinutého původně v SSSR. 
 
2. Základní odlišnosti variant reaktorů VVER používaných v ČR 

 
Zvyšování komfortu a životní úrovně obyvatel jednotlivých států, vyšší energetické 

požadavky podniků, používání klimatizačních a výtopných elektrických systémů a řada 
dalších aplikací vyžaduje            (i vzhledem ke zvyšování úspornosti elektrických spotřebičů) 
vyšší produkci elektrické energie.  

 
Aby bylo možno snadněji regulovat energetickou síť, je nutné mít několik velkých 

zdrojů energie a, v doplňku k nim, ještě další menší energetické zdroje, které však v případě 
výpadku mohou nahradit výkon některého z velkých zdrojů. Proto i jaderné reaktory jsou 
vyráběny v několika výkonových variantách (dalším důvodem může být finanční dostupnost a 
výkonová výhodnost pro malé státy). Reaktor VVER sovětské provenience byl původně 
vyvinut ve dvou variantách a to: VVER-440 a VVER-1000. Požadavky zemí, které ještě 
nevyužívají jadernou energii, vedly k přehodnocení situace a vyvinutí další varianty VVER-
640, která je v současné době ve fázi návrhu. 

 
V České republice jsou používány první dvě varianty: VVER-440 v JE Dukovany a 

VVER-1000 v JE Temelín. Každá z těchto variant má své charakteristické rysy a jsou mezi 
nimi odlišnosti, přinášející jak pozitivní, tak v některých případech i negativní důsledky. 
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Prvním důvodem k velké řadě změn byla potřeba zvýšit výrobu elektrické energie. 
Tím pádem se nutně zvýšila i nutnost zvětšit tepelný výkon jaderného reaktoru. Změna byla 
provedena z 1375 MWt na 3000 MWt. Pokud by byla použita stejná koncepce jako u 
předcházející verze reaktoru VVER 440, přinášelo by to určité nevýhody.  

 
Zvýšení tepelného výkonu reaktoru 2,18x by přineslo neúměrné zvětšení rozměrů (při 

zachování stejného lineárního tepelného výkonu je plocha aktivní zóny úměrná výkonu 
reaktoru), zejména průměru reaktoru. Výška tlakové nádoby reaktoru by také narostla, 
protože výška eliptického dna a kulového víka je úměrná průměru tlakové nádoby reaktoru. 
Zvětšením vnitřního objemu tlakové nádoby by narůstaly požadavky na její pevnost (tlaková 
nádoba musí unést hmotnost chladiva v ní uzavřeného), i na další zařízení (dimenzování 
čerpadel) a podpůrné systémy (např.systém kontinuálního čištění chladiva primárního 
okruhu). 

 
Velice nevýhodné se z konstrukčního hlediska v jaderném reaktoru VVER-1000 

ukázalo použití kazetové regulace výkonu reaktoru a neutronového toku (regulační kazety 
jsou 2x delší než palivové kazety). Proto se dle západního vzoru použila regulace klastrová, 
která umožňuje několik dalších pozitivních změn. První je celkové zkrácení délky tlakové 
nádoby (regulační klastry se nevysouvají pod aktivní zónu jako u VVER-440, ale zasouvají se 
do palivových souborů mezi palivové proutky). To umožnilo provedení tlakové nádoby 
VVER-1000 reaktoru pouze s jedním krátkým hladkým prstencem (VVER-440 má dva). 
Odpadá také dno šachty jako samostatná vnitřní vestavba. 

 
Koš aktivní zóny není u VVER-1000 zapotřebí, protože palivové soubory jsou 

v bezobálkovém provedení (není použita obalová trubka) a usazují se přímo do opěr v 
distanční desce, která je součástí šachty. Úlohu koše plní plášť aktivní zóny. Bezobálkové 
provedení je výhodné hlavně z hlediska proudění chladiva aktivní zónou. V obálkovém 
provedení proudí chladivo pouze podélně okolo palivových proutků (v trubce kanálu), 
zatímco bezobálkové provedení palivových souborů umožňuje turbulentní proudění chladiva 
aktivní zónou (zvyšuje se přenos tepla a chlazení palivových proutků). Blok ochranných trub 
je opatřen vnějším děrovaným pláštěm s kuželovým přechodem – tím se zlepšují hydraulické 
poměry nad aktivní zónou. U reaktoru VVER-1000 je kvůli zvětšení počtu palivových 
souborů zvětšen průměr aktivní zóny. 

 
Výměnou regulačních elementů za výrazně lehčí bylo možné (a také výhodné) změnit 

uspořádání jejich pohonů. Pohony typu pastorek – ozubená tyč (použité u VVER-440), které 
je nutno chladit vodou, byly nahrazeny pohony se systémem ozubená tyč – západkové 
mechanismy. Velkou výhodou lineárních krokových pohonů je dostatečné chlazení pomocí 
cirkulujícího vzduchu i při případné havárii vzduchového dmychadla (chlazení se děje pomocí 
přirozené konvekce). Další výhodou je úspora místa nad víkem tlakové nádoby reaktoru. 

 
Z důvodu velké prostorové náročnosti byla provedena změna koncepce těsnění hlavní 

dělící roviny tlakové nádoby a provedení víka. U VVER-440 bylo použito víka s volnou 
přírubou, toto provedení si ale vyžádalo těsnění hlavní dělící roviny pomocí dvou řádů těsnění 
(I.řád pod víkem, II. řád pod volnou přírubou). Provedení víka v jednom kuse s přírubou (u 
VVER-1000) odstranilo nutnost použití dvou řádů těsnění a je použit pouze jeden. Tím se 
snižuje i počet vývodů a měření pro kontrolu těsnosti hlavní dělící roviny. 
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Podle ověřených zkušeností z reaktorů zahraniční výroby bylo přistoupeno na použití 
pouze čtyř cirkulačních smyček chladiva s větším průměrem potrubí. U VVER-440 bylo 
použito 6ti cirkulačních smyček, u VVER-1000 jsou tyto smyčky pouze 4. Tím je zvětšený 
rozměr materiálových můstků mezi jednotlivými smyčkami, větší pevnost těchto můstků a 
menší pravděpodobnost prasknutí nádoby reaktoru po iniciaci z těchto míst. 

 
Další výrazné rozdíly jsou v provedení palivových souborů. V palivových proutcích 

reaktoru VVER-440 jsou použity palivové tablety s axiální dírou uprostřed, to je výhodné 
z hlediska odvodu tepla a plynných štěpných produktů, navíc je odstraněn nežádoucí teplotní 
extrém uprostřed palivové tablety, který by mohl být potenciálně nebezpečný pro tavení 
palivových tablet. U reaktoru VVER-1000 je provedení palivových tablet bez díry a nejvyšší 
teploty se objevují přímo v materiálu palivových tablet, což je negativní důsledek. 
V palivových souborech reaktoru VVER-1000 jsou, na rozdíl od reaktoru VVER-440, použity 
distanční mřížky s vířícími elementy, které usnadňují promíchávání chladiva v aktivní zóně 
(jsou použity bezobálkové soubory). 

 
U reaktoru VVER-440 jsou v okrajových částech aktivní zóny v používání palivové 

soubory s příměsí gadolinia, které jsou výhodné pro zrovnoměrnění neutronového toku a 
pohlcení neutronů unikajících ven z aktivní zóny. Tímto opatřením je snížena expozice 
tlakové nádoby reaktoru a zároveň zabezpečena odolnost proti křehkému lomu v průběhu celé 
životnosti reaktoru. U reaktoru VVER-1000 je tato funkce zabezpečována pomocí pláště 
aktivní zóny a zvětšením mezery mezi šachtou a tělesem tlakové nádoby (lehká voda je 
dobrým absorbátorem neutronů). 

 
Z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a požadavků na jejich zvyšování bylo 

nutno přistoupit i ke změnám ve stavební části jaderné elektrárny. Zatímco v jaderné 
elektrárně Dukovany s reaktorem VVER-440 bylo použito hermetických boxů, které podle 
současné legislativy již nevyhovují bezpečnostním požadavkům, v jaderné elektrárně Temelín 
s použitým reaktorem VVER-1000 byl navržen jednostěnný plnotlaký kontejnment. Ten má 
oproti hermetickým boxům několik výhod i nevýhod. K nesporným výhodám patří vyšší 
těsnost a tím i radiační odolnost. Nevýhodami jsou především náchylnost ke změnám počasí a 
teploty, a také nepřístupnost v průběhu provozu jaderného reaktoru (kontejnment je 
hermeticky zatěsněný, je zde vytvořen podtlak a při havárii s únikem chladiva z primárního 
okruhu může teplota dosahovat až 150ºC). Naproti tomu je reaktorový sál v jaderné elektrárně 
s reaktorem VVER-440 částečně přístupný i v průběhu provozu reaktoru. V hermetických 
boxech je každé zařízení uloženo samostatně v jednom boxu. V kontejnmentu je uložen celý 
primární okruh v jedné místnosti. Protože parogenerátory i cirkulační potrubí u VVER-1000 
mají větší rozměry než u VVER-440 a kontejnment má menší rozměry, bylo nutno změnit 
uspořádání primárního okruhu. Parogenerátory byly přimknuty více k jadernému reaktoru, 
cirkulační čerpadla byla posunuta až za parogenerátory (navíc nebyly použity hlavní uzavírací 
armatury). Tím bylo dosaženo kompaktnějšího uspořádání. Významnou výhodou 
kontejnmentu oproti hermetickým boxům je jeho samostatnost, tj. není nutno jej propojit 
s vakuobarbotážním systémem. 

 
V jaderné elektrárně Temelín náleží k jednomu reaktoru pouze jedna turbína (parní 

kolektor sbírá páru ze všech 4 parogenerátorů) o elektrickém výkonu 981 MWe (turbína byla 
navržena speciálně pro JE Temelín). V jaderné elektrárně Dukovany náleží k jednomu 
reaktoru dvě turbíny o elektrickém výkonu 440 MWe (každá o výkonu 220 MWe – turbíny 
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byly používány pro klasické tepelné elektrárny). Parní kolektor pro jednu turbínu sbírá páru 
z poloviny parogenerátorů (1., 3. a 5. (jsou na jedné straně), popř. 2., 4. a 6.). 

 
3. Závěr 
 

Na závěr je nutno konstatovat, že všechny změny v projektech jaderných elektráren 
jsou vedeny několika základními faktory, mezi které patří např.: zvyšování účinnosti jaderné 
elektrárny, zvyšování jaderné a radiační bezpečnosti elektrárny vůči okolí i personálu, zvýšení 
bezpečnosti provozu elektrárny vzhledem k ohrožení zvenčí, zvýšení využití energie obsažené 
v jaderném palivu, zamezení zneužití jaderného materiálu, snížení pravděpodobnosti 
závažných nehod a omezení jejich následků a dalších. 
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Abstrakt  
 

Předmětem prezentace je přehled vývoje jaderných bloků rozdělených do generací. 
Dále je zde procentuelní rozdělení celosvětových výrobních kapacit elektrické energie a 
následná ukázka podílu jaderné výrobní kapacity el. energie podle světadílů.  
 

Dalším bodem prezentace je rozdělení nových perspektivních jaderných bloků do 
skupin a následný přehled parametrů potřebných pro výběr vhodného kandidáta pro Českou 
republiku. Na základě zvolených kritérií jsem za pomoci vícekriteriálního hodnocení 
(bodovací metody) provedl výběr vhodného reaktoru pro Českou republiku s následným 
komentářem k uvedeným kritériím.  
 

1. Úvod 
 

Jaderná energetika je z hlediska vlivu na životní prostředí velice šetrná. Neprodukuje 
skleníkové plyny, oxidy síry, popílky a její další důležitou výhodou je uchování fosilních 
paliv pro příští generace. Na jadernou energetiku bylo do dnešních dob pohlíženo spíše 
negativně a to hlavně z důvodu černobylské havárie, která se stala 26. dubna 1986. Po této 
havárii byla snaha mnoha zemí spíše od jaderné energetiky opouštět a nahrazovat jí 
elektrárnami na fosilní paliva nebo větším využitím obnovitelných zdrojů.  
 

Situace s životním prostředím začíná být neudržitelná. Následky globálního oteplování 
se začínají projevovat  na celém světě a stále více vědeckých kapacit varuje před možnými 
katastrofálními následky a vyzývá k rychlému omezení produkce skleníkových plynů. Podle 
Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC) již skleníkové plyny zeměkouli oteplily o 
0,6°C. Nebudeme-li s tím v nejkratší době něco dělat, dojde do konce století k oteplení 
v rozmezí 1,4 – 5,8°C. Všechny regiony na světě vč. EU budou čelit vážným důsledkům pro 
hospodářství a ekosystémy.  
  
 Současné projektování nových jaderných bloků má za hlavní cíle: bezpečnost 
obsluhujícího personálu i civilního obyvatelstva, ekonomika – jak výstavby tak provozu , 
ochrana paliva proti zneužití k vojenských účelům nebo teroristickým útokům a šetrnost 
k životnímu prostředí. 
 
 Poptávka po energii celosvětově stále roste. Očekává se, že celosvětová poptávka po 
energii  a s ní i emise CO2 vzrostou do roku 2030 přibližně o 60%. Tento trend je způsobený 
zvyšující se životní úrovní a pokročilejšími technologiemi. Jaderná energetika je ideálním a 
dnes jediným nejvýznamnějším ekologickým zdrojem pro pokrytí těchto potřeb. Důvodem 
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nutnosti výstavby NJZ je snaha o dosažení maximální nezávislosti České republiky na cizích 
energetických zdrojích a nutnost snižování ekologické zátěže území ČR. 
  

Cílem této prezentace je představit nové perspektivní jaderné bloky III., III+ a VI. 
generace. Na základě vícekriteriálního hodnocení provést výběr vhodného perspektivního 
jaderného bloku pro Českou republiku.  

2. Přehled nových perspektivních jaderných bloků 
 

III. a III.+ Generace IV. Generace 
PWR - AP1000, APR 1400, CNP1000, 
        EPR, IRIS, VVER-91/99 

Rychlé reaktory – GFR, LFR, SCWR, SFR 

BWR - ABWR, ESBWR, SWR1000 Tepelné reaktory – MSR, SCWR, VHTR 
HTR - GT-MHR, PBMR  
PHWR - ACR1000  
 
3. Zhodnocení a výběr vhodného kandidáta na NJZ pro ČR 

 
Za důležitá pro výběr NJZ jsou považována níže uvedená kritéria: 

typ reaktoru; komerční využití; čistý el. výkon; zapojitelnost do přenosové soustavy; 
využitelnost bloku; politické aspekty; palivo; investiční náklady na 1kW; země původu 
reaktoru; reference/zkušenosti 

 
Kritéria a jejich bodování 
 
Pro výběr vhodného NJZ pro ČR jsem použil vícekriteriální hodnocení - bodovací 

metodu.  
Pro zjištění dílčí váhy důležitosti oslovení experti ohodnotili jednotlivá kritéria (Zer) body 1 
až 7 (vyšší hodnota = vyšší důležitost). Každé kritériu, které expert ohodnotil určitou 

hodnotou jsem podělil součtem všech kritérií (∑
=

S

1r
Zer ), kde (s) je počet kritérií. 

V dalším bodě při stanovení výsledné váhy důležitosti (Pr) jsem sečetl dílčí váhy důležitosti 

(∑
=

q

1e

Per ) a následně vydělil počtem oslovených expertů(q=5). 
q

Per
q

e
∑

== 1Pr  

Po získání výsledné váhy důležitosti (Pr) jsem ohodnotil známkami (btr) 1 - 5 (vyšší 
hodnota = lepší hodnocení) jednotlivá kritéria všech reaktorů. A poté jsem vynásobil výsledné 
váhy důležitosti (Pr) se známkami (btr) jednotlivých kritérií, tím jsem dostal výsledné 

agregované kritérium  btrxWt
s

r
∑

=

⋅=
1

Pr
 

Hodnoty výsledných agregovaných kritérií u každého reaktoru sečtu a reaktor 
s největším součtem bodů je hledaný nejvhodnější reaktor. 

 
Rozbor kritérií 

   
  Vhodným kandidátem by měl být tlakovodní reaktor (PWR to z důvodu rozšíření a 
značných zkušeností s provozem tohoto typu v ČR).  
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  Předpokládaný začátek výstavby NJZ v ČR je rozmezí let 2012-2015. Z toho 
důvodu musí být volený reaktor připravený v té době pro komerční využití. Tzn. všechny 
reaktory s plánovaným komerčním využití po roce 2015 se musí vyřadit z výběru. 

 
Palivo: NJZ by měl  být přizpůsobený pro použití smíšeného oxidového paliva (MOX) 

nebo pro vyhořelé palivo. Při použití některého z těchto typů paliv dávám nejvyšší známku. 
Ostatní paliva hodnotím menšími známkami dle složení, obohacení. 
 

Elektrický výkon: Podle Stání energetické koncepce ČR se počítá s novým 
vestaveným elektrický výkonem 2x600 MWe. Z důvodu stálého zvyšování životní úrovně a 
zvyšování potřeb elektrické energie se bude muset energetická koncepce přehodnotit a zvážit 
vestavení dvou jaderných bloků o výkonu nejméně 2x1000 MWe. 
 
  Zařízení  s větším jmenovitým výkonem má lepší ekonomiku a proto při  hodnocení 
tohoto kritéria nejvyšší známku (5) dostal kandidát s nejvyšší hodnotou čistého výkonu. 
Ostatní kandidáti byly odstupňováni známkami podle velikosti výkonu.  
 

V závislosti s el. výkonem je dalším důležitým kritériem zapojitelnost výkonu do 
přenosové soustavy. Ekonomicko-technologicky je výhodnější volit větší el. výkon, ale je 
zapotřebí mít záložní rezervu pro odstavení bloku. Optimální el. výkon by se měl pohybovat 
v rozmezí  900–1 200MWe.  
   
  Z toho důvodu jsem kandidáty, které se pohybují do tohoto rozmezí ohodnotil nejvyšší 
hodnotou známky. Kandidáti s vyšší hodnotou než uvedený rozsah jsem ohodnotil známkou 
nižší. V současné době se zpracovává studie jak vysoký elektrický výkon lze využít v naší 
přenosové soustavě. Každá vestavěná jednotka musí být kryta záložními jednotkami o 
stejném výkonu pro případný výpadek. Podle Zelené knihy Evropské strategie pro 
udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii je plánem propojení mezi členskými 
státy za účelem vytvoření jednotné evropské přenosové soustavy. Toto lze docílit zajištěním 
společných pravidel, norem v oblastech, které ovlivňují přeshraniční obchod, a nutnosti 
velkých investic do infrastruktury. Čím vyšší bude míra propojení v evropské elektrické 
přenosové soustavě, tím nižší záložní kapacity budou nutné a tím nižší budou časem náklady. 
  

Využitelnost bloku je důležitým ekonomický kritériem v závislosti na plánovaných či 
neplánovaných odstávkách. Snaha je o co nejkratší dobu, kdy je reaktor odstaven. Tzn. čím 
vyšší hodnota, tím bude lepší ekonomičnost provozu. 
   
  Velikost hodnoty známek je odstupňována podle výše procentuálního využití. Čím 
vyšší hodnota využitelnosti bloku, tím jsou lepší ekonomické výsledky provozu a vyšší 
hodnota známky. 
  
  Politické aspekty – při rozhodování o výběru NJZ má velký vliv vláda. V závislosti 
na výsledku voleb se výběr NJZ bude přiklánět určitým směrem. Bude-li levicová, výběr NJZ 
se bude pravděpodobně přiklánět směrem na východ. Bude-li pravicová, výběr se patrně bude 
přiklánět směrem k západu. Z důvodu nejasné politické scény v době rozhodování toto 
kritérium vypouštím. 

 
Investiční náklady: Toto kritérium je velmi důležité z pohledu investora. V dnešní 

době jsou investiční náklady na výstavbu NJZ snižovány a to z důvodu větší konkurence na 
trhu, projektování bloků s životností na 60 let a vyspělejší technologií. 
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  Je důležité se uvědomit, že tyto ceny byly zpracovány v úseku několika let, vyčísleny 
v různých měnách a přepočítány na US$. Vliv inflace a fluktuace měny se mění během 
každého roku, to znamená že jakékoliv srovnávání (porovnávání) je zavádějící. Dále je nutné 
vzít v úvahu rozsah nabízeních činností (prací), které jsou myšleny a zahrnuty do ceny za 1 
kW. Z důvodu obchodní tajemství si výrobce (prodejce) chrání tyto údaje a neuvádí potřebné 
informace pro provedení obodování jednotlivých kandidátů. Jsem si vědom, že toto kritérium 
je jedno z velice důležitých pro investora, proto ho nechávám v tabulce č. 1 pro výběr 
vhodného reaktoru. Všechny kandidáty ale hodnotím známkou 0, protože nemám k dispozici 
všechny potřebné údaje pro porovnání a uváděné hodnoty jsou neporovnatelné. 

 
Země původu reaktoru: u tohoto kritéria se bere v úvahu stabilita, rizika země. Dále 

možnost dopravy na místo budoucího NJZ. Z hlediska dovozu je nejvýhodnější nejbližší 
výrobce reaktoru.  
   
  U tohoto kritéria velkou váhu má ratingové hodnocení, které provádí nezávislá 
mezinárodní agentura. Dále je nutné přihlédnout k převozitelnosti na místo určení budoucího 
NJZ. Čím kratší vzdálenosti tím menší problémy s převozem na místo určení. U bližšího 
dodavatele je výhoda větší operativnosti pracovníků a nižší náklady s cestováním na místo 
NJZ. 
 
  Bezpečnostní hlediska (kolektivní dávka) – všechny popisované jaderné reaktory 
mají zvýšené bezpečnostní hlediska a ochranu. Z toho důvodu jsem toto kritérium nepoužil. 
  
  Zkušenosti/reference:Toto kritérium je pro investora velmi důležité kvůli 
praktickému ověření funkčnosti dané technologie. Dodavatel vhodného kandidáta by měl 
prokazatelně doložit jeho zkušenosti s danou technologií a tuto technologii mít ověřenou 
v provozovaných zařízeních. 
  
  Po aplikaci požadavku na typ reaktoru a připravenosti pro komerční využití se 
výběr zužil na reaktory: AP1000, APR1400, CNP1000 a VVER 91/99. 
 
Tab č1. Aplikace vícekritériálního hodnocení (bodovací metody) pro vybrané typy reaktorů 
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 Při hodnocení nejvýhodněji vycházejí reaktory AP1000 a EPR. 
   
 Výběr vhodného reaktoru byl zpracován na základě veřejně-dostupných dokumentů, 
které jsou orientační. Za předpokladu použití přesnějších údajů se hodnoty jednotlivých 
kritérií mohou lišit. Tento výběr slouží jako možná nápověda jakým směrem by se mohl 
investor ubírat při výběru nového jaderného zdroje. 

 
Na základě výsledku hodnocení a získaných informací volím Evropský tlakovodní 

reaktor jako nejvýhodnější jaderný blok pro ČR. 
 
 
4. Závěr 
 

Situace s životním prostředím začíná být neudržitelná a následky globálního 
oteplování se začínají projevovat  na celém světě. Rychlé řešení tohoto vážného problému 
mám pomůže zmírnit budoucí následky pro hospodářství a ekosystém Země. Dalším 
důležitým bodem je uchování fosilních paliv pro příští generace, dosažení vyšší nezávislosti 
České republiky na cizích energetických zdrojích a přispění ke snižování ekologické zátěže 
území ČR.  
 

U výše uvedených problémů se nám nabízí jediné možné řešení a tj. rozvoj a větší 
využívání moderních jaderných technologií pro potřeby krytí spotřeby energie. Každý člověk 
by si měl uvědomit svoji roli a zodpovědnost k životnímu prostředí. Mým cílem bylo vybrat 
vhodný perspektivní jaderný blok pro ČR. Při tomto výběru jsem použil vícekriteriální 
hodnocení (bodovací metodu), kde za pomoci pěti expertů, a ze získaných informací jsem 
vybral Evropský tlakovodní reaktor (EPR), jako nejvýhodnější jaderný blok pro Českou 
republiku.  
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Abstrakt 
 

Seizmická odolnost neboli odolnost vůči následkům vyvolaných zemětřesením je 
jedním z významných požadavků, který je kladen na bezpečnost jaderných elektráren. 
V příspěvku jsou uvedeny významné vlastnosti charakterizující zemětřesení s ohledem na 
posouzení jeho možného dopadu na různé stavby jako jsou silnice, vodní přehrady, budovy 
nebo elektrárny. Je ukázán způsob využití dat zaznamenaných při pozorování zemětřesení pro 
jeho matematický popis, který se stává důležitým nástrojem pro předpovídání možných 
dopadů seizmických událostí na riziková zařízení, kterými jsou například jaderné elektrárny. 
V oblasti seizmické kvalifikace jaderných zařízení byl v posledních dekádách minulého století 
zaznamenán významný rozvoj a bylo vyvinuto několik metodických přístupů. Řada z nich je 
rovněž uplatňována i ve společnosti Stevenson and Associates s.r.o., která má hodnocení 
bezpečnosti jaderných zařízení z hlediska seizmické odolnosti jako nejvýznamnější náplň své 
činnosti.  
 
1.   Úvod 
 

Zemská kůra je tvořena zhruba desítkou litosférických desek, které se vůči sobě 
vzájemně pohybují. V oblastech okrajů těchto desek se tak koncentruje obrovské množství 
napětí, jehož rychlé uvolnění představuje seizmickou energii. Tím dochází k pohybu 
horninových mas  
a vzniku seizmického vlnění. Šířením zemskou kůrou se v závislosti na elastických 
vlastnostech horniny dané jejím složením nebo stupněm zvětralosti určité frekvenční složky 
seizmických vln zesilují (amplifikují) jiné zase zeslabují (deamplifikují).  
 
2.   Sledování a zaznamenávání zemětřesení 
 

Nejstarší veličinou vyjadřující sílu zemětřesení je intenzita, která vyjadřuje míru 
poškození lidských děl a ohrožení obyvatelstva. Jelikož intenzita je subjektivní veličinou, 
která závisí  
na území svého použití, lze jí uplatnit spíše jen k záznamu historických zemětřesení.  
 

Charakteristikou intenzity zemětřesení je magnitudo, což je číslo, které se uvádí u 
Richterovy škály. Magnitudo (M) je definováno:  
 
  AM log= , 
 
kde A je hodnota amplitudy v 10-4 cm změřená Wood-Andersonovým seizmografem  
ve vzdálenosti 100 km od epicentra 
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3.   Matematický popis zemětřesení 
 

Data získávaná zaznamenáváním zemětřesení jsou představována časovými průběhy 
(časovými historiemi) zrychlení, rychlosti a výchylek pohybů zemské půdy ve sledovaném 
místě. Podstatnými charakteristikami určujícími následky zemětřesení jsou především 
amplituda (PGA – Peak Ground Acceleration), která určitým způsobem vypovídá o síle 
zemětřesení, dále doba trvání a frekvenční obsah.  
 
 
 Za účelem zjištění frekvenčního obsahu se časové průběhy převádí na spektra odezvy. 
Převod se uskutečňuje pomocí Duhamelova integrálu, který má tvar 
 
 

  ( ) ( ) ( )[ ] τττ dtatetq
t

tD

D

−Ω
Ω

−= ∫ −Ω− sin1)(
0

. 

 
 
Tímto způsobem obdržíme z časového průběhu zrychlení ( )ta  časový průběh 

výchylek )(tq  pro danou vlastní frekvenci netlumené soustavy Ω  a poměrný útlum D . DΩ  
je potom vlastní frekvence tlumené soustavy daná vztahem 
 
  21 DD −Ω=Ω . 
 
Využitím vztahu (definice spektra odezvy výchylky) 
 
  )(max),( tqDS

td =Ω  

 
a pomocí převodní formule  
 
  ),(),(),( 2 DSDSDS dva ΩΩ=ΩΩ=Ω , 
 
kde vS  je spektrum odezvy rychlosti, získáme spektrum odezvy zrychlení pro danou časovou 
historii a konkrétní hodnotu poměrného útlumu. U jaderně energetických zařízení se nejčastěji 
volí 05,0=D . (viz obr. 1) 
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Obr. 1:  Spektrum odezvy zrychlení (JE Paks) 

 
 
4.   Postup při přehodnocení seizmické odolnosti již provozovaných JE 
 

Východiskem pro vyhodnocení seizmické odolnosti JE je stanovení seizmického 
ohrožení (RLE - Review Level Earthquake) pro lokalitu hodnocené JE. Stanovení RLE 
předchází podrobný geologický výzkum okolí elektrárny a analýza záznamů seizmických 
událostí, které v minulosti danou lokalitu postihly. Stanovené RLE je potom definováno jako 
úroveň nejvyššího možného seizmického ohrožení lokality JE s četností výskytu maximálně 
10-4 krát za rok. RLE je specifikováno spektry zrychlení v úrovni terénu pro oba horizontální a 
vertikální směr (případně jsou horizontální spektra nahrazena jedním silnějším z obou 
horizontálních spekter, tzv. obálkovým spektrem), která jsou vztažena k referenční hodnotě 
PGA a dané hodnotě poměrného útlumu.  
 
 Před zahájením samotného vyhodnocování seizmické odolnosti je vytvořen scénář  
a organizační strategie průběhu hodnocení. Dalším nezbytným krokem je shromáždění 
veškerých vstupních dat a dokumentace. Nejčastěji se jedná o výkresové dokumenty 
k jednotlivým zařízením, plány budov, dřívější výpočtové zprávy či výsledky prováděných 
zkoušek. Následuje detailní inspekce technologických zařízení a provádí se rovněž hodnocení 
seizmické interakce.  
 
 Jsou-li potřebné podklady k dispozici, je možné přistoupit k hodnocení seizmické 
odolnosti. První fází je seizmická analýza stavebních konstrukcí, pro níž jsou vstupem 
spektra zrychlení v úrovni terénu (RLE). Smyslem této analýzy je nejen určit seizmickou 
odolnost budov a jejích částí, ale zároveň vyšetřit seizmickou odezvu ve všech podlažích 
hodnocených budov neboli vypočítat podlažní spektra odezvy zrychlení (FRS - Floor 
Response Spectra). Ta jsou potom vstupem pro hodnocení seizmické odolnosti jednotlivých 
zařízení, kde představují jejich seizmické zatížení.  
 
5.   Hodnocení seizmické odolnosti zařízení 
 

Cílem hodnocení seizmické odolnosti zařízení je určit tzv. hraniční seizmickou 
odolnost, tj. takové maximální zemětřesení, při němž zařízení ještě plní určené bezpečnostní 
funkce. Stanovuje se hodnota veličiny HCLPF  (High Confidence of Low Probability 
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Failure), což je velikost zemětřesení (vyjádřená hodnotou PGA, tedy špičkového zrychlení v 
úrovni terénu), při kterém platí, že k selhání konstrukce či zařízení v důsledku tohoto 
zemětřesení dojde s 95% jistotou v méně než v 5% případů. Na základě hodnot HCLPF, 
určených pro všechny konstrukce a veškeré zařízení, které musí být seizmicky odolné, lze 
pomocí logických vazeb (tzv. strom poruch) odvodit HCLPF hodnoty pro jednotlivé systémy 
a nakonec určit hraniční seizmickou odolnost JE jako celku.  
 
 V některých případech může být uplatněna tzv. duktilita (ductility), která představuje 
plastické rezervy v konstrukcích a zařízeních při zemětřesení. Vychází se ze skutečnosti, že 
materiál, ze kterého jsou zařízení či konstrukce zhotoveny, bývá ve výpočtových modelech 
uvažován jako lineárně elastický. Nicméně jsou podrobně specifikovány situace, kdy je 
možné duktilitu uplatnit neboli uvažovat přechod do plastického stavu, který ještě neznamená 
riziko z hlediska ohrožení bezpečnosti. Typickým příkladem, kdy je možné duktilitu 
uvažovat, jsou konstrukce (nosníky, stěny, sloupy nebo desky) s převažujícím namáháním na 
ohyb.  
  

Z hlediska metodiky samotného určování seizmické odolnosti zařízení existuje několik 
přístupů. Jedním z nich je hodnocení na základě výsledků zkoušek, což není příliš 
uplatňovaný přístup, protože výsledky zkoušek neposkytují informace o velkém množství 
komponent. Proto bude věnována výraznější pozornost dvěma užívanějším přístupům, jimiž 
jsou hodnocení nepřímým způsobem a hodnocení výpočtem.  
 
 
6.   Nepřímý způsob hodnocení seizmické odolnosti zařízení 
 

Hodnocení seizmické odolnosti nepřímým způsobem je velmi konzervativní způsob 
hodnocení zařízení na základě zkušenosti z dřívějších zemětřesení a dříve provedených 
seizmických zkoušek tohoto zařízení. Často používaná procedura GIP (Generic 
Implementation Procedure) obsahuje databázi 20 skupin zařízení, z nichž pro každou jsou 
předepsány požadavky - tzv. Caveats. Většinou se jedná o konstrukční parametry nebo zda je 
způsob kotvení odpovídající vzhledem k hmotnosti a rozměrům zařízení.  
 
 Při samotném hodnocení jsou na základě inspekce a vyhodnocení seizmických 
interakcí vytříděna zařízení, která tyto požadavky splňují a dle databáze GIP jim je přiděleno 
tzv. kapacitní spektrum (Capacity Spectrum). To vyjadřuje seizmické zatížení, o kterém lze 
spolehlivě tvrdit, že na daném zařízení nezpůsobí poškození či poruchu závažnou z hlediska 
bezpečnosti. S kapacitním spektrem je potom srovnáno příslušné podlažní spektrum zrychlení 
(Demand Spectrum) a na základě poměru jejich hodnot ve sledované frekvenční zóně je 
stanovena hodnota HCLPF.  
 
 Pro nepřímé hodnocení seizmické odolnosti technologického zařízení pro JE  
s reaktory typu VVER byla vytvořená firmou S&A-CZ modifikace GIP-VVER.  
 
 
7.   Hodnocení seizmické odolnosti zařízení výpočtem 
 

Při hodnocení seizmické odolnosti výpočtem jsou uplatňovány dva hlavní přístupy. 
Prvním z nich je metoda SMA  (Seismic Margin Assessment) a druhým je metoda SPRA 
(Seismic Probabilistic Risk Assessment). 
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Metoda SMA, která je jednodušším a méně nákladným postupem, má za cíl stanovení 

hranic seizmické odolnosti - meze, vyjádřené pomocí HCLPF hodnot ve smyslu hraničních 
PGA, které, nejsou-li při zemětřesení překročeny, znamenají pro JE dostatečně vysokou 
spolehlivost, že k porušení (tavení) aktivní zóny reaktoru a úniku radioaktivních látek do 
okolí nedojde. Aplikací této metody není určována seizmická odolnost všech zařízení JE, ale 
pouze těch, která tvoří tzv. kritické cesty představující nejpravděpodobnější způsob porušení 
aktivní zóny reaktoru.  
  

Naproti tomu metodou SPRA je zjištěna seizmická odolnost všech konstrukcí  
a komponent JE a jsou identifikovány ty, které dominantně přispívají do seizmického rizika 
provozované JE a je nutné jejich zodolnění nebo nahrazení. Konečným výsledkem tohoto 
postupu je stanovení roční četnosti (pravděpodobnosti) výskytu porušení aktivní zóny 
reaktoru.  
  
 
8. Závěr 
 

Seizmická odolnost (bezpečnost) JE a jmenovitě JE s reaktory typu VVER je 
významným bezpečnostním problémem, protože obvykle právě tyto JE byly vesměs navrženy 
bez ohledu nebo s nedostatečným ohledem na jejich seizmické ohrožení, proto je nutné 
provést jejich seizmickou rekvalifikaci. Hlavním cílem je dosáhnout takové úrovně jejich 
seizmické odolnosti, která by byla přijatelná pro mezinárodní společenství a byla v souladu se 
stávajícími platnými a mezinárodně uznávanými normami a praxí.  
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FEL ČVUT Praha 
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
 
 

Abstrakt  
 

Po ukončení provozu jaderné elektrárny (JE) zůstávají provozovateli závazky týkající 
se radioaktivních odpadů (RaO), vyhořelého paliva (VP) a vyřazení JE z provozu. Splnění 
těchto závazků je spojeno s budoucím vynaložením obrovského objemu finančních 
prostředků, které však musí být vytvořeny během provozu JE a průběžně investovány, aby 
byly dostupné v potřebném čase a objemu. Je důležité závazky přesně definovat, legislativně 
stanovit odpovědnosti provozovatele a státu. Od toho se odvíjí i forma stanovení podílu 
budoucích nákladů na pokrytí závazků na jednotku dnešní produkce, způsob shromažďování 
prostředků a stanovení kontrolních mechanismů a rozsah dozoru státu. V současné probíhá 
výpočet dopadu zvýšení výkonu EDU, prodloužení životnosti JE a efektivnějších palivových 
cyklů. 
 
1.  Úvod 
 

Jednotlivé zdroje elektrárenské soustavy jsou nasazovány především podle svých 
proměnných nákladů. Při rozhodování investora, jaký zdroj má být postavem v rámci obnovy 
nebo rozvoje soustavy, hrají náklady opět hlavní roli. Aby nedocházelo k špatným 
rozhodnutím s dlouhodobými významnými finančními dopady, musí být náklady nového 
zdroje správně stanoveny. Do nákladů na jednotku produkce (tedy např. vyrobené MWh) 
musí být vhodným způsobem rozvrženy náklady na pokrytí veškerých závazků spojených 
s provozem elektrárny, pokud tyto náklady jsou nějakým způsobem úměrné vyrobené energii. 
Pokud tyto náklady nezávisí na výši produkce elektrárny, musí být patřičně zakalkulovány do 
stálých nákladů JE.  
 

V případě jaderných elektráren existují významné závazky, jejichž plnění nastává až 
dlouhou dobu po ukončení provozu JE. Období, po které závazek trvá může být až násobkem 
období, po které byla elektrárna v provozu. Budoucí plnění zmíněných závazků je spojeno 
s vynaložením obrovského objemu finančních prostředků. Je třeba zajistit, aby výše těchto 
budoucích závazků byla v rámci možností správně stanovena a rozpočtena na jednotku 
plánované produkce v případě nákladů úměrných množství vyrobené elektřiny či na dobu 
předpokládané životnosti JE v případě nákladů, které úměrné nejsou. Za období provozu JE je 
tedy shromážděna suma prostředků, která je neustále průběžně investována, aby bylo 
dosaženo potřebného reálného zhodnocení prostředků. 
 

V legislativě musí být jednoznačně stanoveno rozdělení zodpovědností za jednotlivé 
závazky, forma dozoru státu a kontrolní mechanismy, které zajišťují periodické kontroly 
dostatečnosti nahromaděných prostředků a zabraňují znehodnocení či zcizení nahromaděných 
prostředků.  
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2.  Definice závazků 
 

Závazek je obecně definován jako zodpovědnost, povinnost nebo břímě, stav osoby, 
kdy je vázána zákonem učinit něco, co může být podle práva vymáháno. Pokud se z tohoto 
pohledu podíváme na povinnosti provozovatele JE, je základní zákonnou normou v České 
republice zákon 18/1997 sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(Atomový zákon, AZ) v platném znění (ve znění pozdějších novel) a související vyhlášky a 
nařízení, které podrobněji rozpracovávají základní ustanovení AZ. 
 

Z jiného pohledu na závazky provozovatele nahlíží mezinárodní účetní standard IAS 
37 Rezervy, eventuální závazky a aktiva. Tímto účetním standardem (stejně jako dalšími 
standardy řady IAS nebo IFRS) se dnes musí řídit všechny společnosti, jejichž akcie jsou 
obchodovány na burze, tedy i provozovatel českých jaderných elektráren ČEZ, a. s. V IAS 37 
je závazek definován jako povinnost převést hospodářské užitky jako důsledek minulých 
transakcí nebo událostí. Závazek může být vyžadován legislativou (legal lability) nebo může 
být předpokládaný (construed liability). V tomto případě společnost (tedy i provozovatel JE) 
svými zvyklostmi či svým opakovaným chováním v minulosti, uvedením v politice 
společnosti, ale  prohlášením zástupce firmy dává vzniknout závazku. Oba typy závazků, mají 
stejný dopad do účetnictví společnosti. Pokud jsou budoucí platby jsou pravděpodobné a lze 
je s určitou spolehlivostí již dnes odhadnout (obě podmínky jsou nutné), musí společnost na 
své závazky vytvořit rezervu. Vytvořená rezerva odpovídá nejlepšímu odhadu nákladů na 
vyrovnání současného závazku k rozvahovému dni. Tento odhad vyjádřený v cenové úrovni k 
datu provedení odhadu je diskontován za použití odhadované dlouhodobé reálné úrokové 
míry tak, aby se zohlednilo časové rozložení výdajů. Počáteční diskontované náklady se 
aktivují jako součást dlouhodobého hmotného majetku a poté jsou odpisovány po dobu 
životnosti jaderných elektráren. Rezerva je každoročně zvyšována o odhadovanou míru 
inflace a reálnou úrokovou míru. Tyto náklady jsou ve výkazu zisku a ztráty vyjádřeny jako 
součást úrokových nákladů.  
 
3.  Dlouhodobé „jaderné“ závazky v ČR dle platné legislativy 
 

Podle §25 AZ stát ručí za stanovených podmínek za bezpečné ukládání všech RaO, 
včetně monitorování a kontroly úložišť i po jejich uzavření. Zároveň dle §24 „původce“ RaO 
(tedy i provozovatel JE) nese veškeré náklady spojené s jejich nakládáním od jejich vzniku až 
po jejich uložení, včetně monitorování úložišť po jejich uzavření a dále pak potřebných 
výzkumných a vývojových prací. Pro financování těchto aktivit se zavedl tzv. „Jaderný účet“ 
(JÚ) u ČNB, kam jsou původci RaO povinni platit stanoveným způsobem jak uvedeno dále v 
textu. 
 

Vyhořelé nebo ozářené jaderné palivo  není považováno za odpad, dokud ho původce 
nebo SÚJB za odpad prohlásí. Přesto se na takové VP vztahují stejné požadavky jako na RaO. 
S VP musí být nakládáno tak, aby v budoucnu nebyla ztížena možnost jeho další úpravy. AZ 
dále definuje „vyřazování JZ z provozu“ jako činnosti vedoucí k uvolnění JZ, na kterých se 
vykonávaly radiační činnosti, k použití pro jiné účely a §18 stanoví povinnost provozovatele 
JZ vytvářet rezervu na vyřazení předepsaným způsobem. Z výše uvedených základních 
principů vyplývají následující závazky provozovatele JE: 
 

Skladování vyhořelého paliva   
Jedná se především o náklady na výstavbu skladu VP, jeho provoz a vyřazení 

z provozu, nákup skladovacích kontejnerů, pojištění jaderné zodpovědnosti, přepravu VP 
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k předání státu k uložení. Náklady jsou hrazeny z provozního c-f ČEZ. Legislativa 
neumožňuje vytváření daňově uznatelné rezervy, ČEZ však tvoří na základě rozhodnutí 
společnosti účetní rezervu ze zisku (rezerva je  určitá nespecifikovaná část aktiv společnosti) 
ve výši 21,50 Kč/MWhvyr pro ETE a 16,50 Kč/MWhvyr pro EDU podle českých účetních 
standardů (bude v 2007 aktualizováno). Podle IAS ČEZ vykazuje rezervu na dočasné 
skladování použitého jaderného paliva a ostatního radioaktivního odpadu, rozhodným 
okamžikem pro vznik závazku skladovat palivo je jeho zavezení do aktivní zóny reaktoru. 
 

Skladování RaO 
Provozní RaO jsou průběžně zpracovávány a předávány státu (SÚRAO) k uložení v 

ÚRAO Dukovany). Zpracování RaO je běžný provozní náklad ČEZ, náklady na ukládání jsou 
součástí odvodu na JÚ. Pouze pokud je roční produkce odpadů vyšší než předáno k uložení, 
v souladu s principy IAS je na konci roku vytvářena rezerva na budoucí zpracování RaO. 
 

Platby na jaderný účet za účelem budoucích nákladů státu na ukládání RaO a VJP 
ČEZ platí 50 Kč/MWhvyr ze skutečné výroby (dříve byl základ odvodu stanoven jako 

5-letý klouzavý průměr) svých JE formou měsíčních plateb. Odvod je daňově uznatelným 
nákladem. ČEZ je dominantním plátcem na JÚ (viz. obr.1) Dle IAS ČEZ tvoří rezervu na 
financování trvalého uložení použitého jaderného paliva a radioaktivitou zasažených částí 
reaktorů, pro stanovení výše rezervy se předpokládá platba 50 Kč/MWh po dobu celého 40-
letého provozu JE. 

 
Dosavadní příjmy jaderného účtu
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Obr. 1 – dosavadní příjmy JÚ                  Obr.2 – příjmy, výdaje a výše zůstatku JÚ 

 
 

Vyřazení jaderných zařízení z provozu 
ČEZ vytváří daňově uznatelnou rezervu na vyřazení z provozu ETE, EDU a skladů VP 

v EDU. Do roku 2002 šlo o účetní rezervu, od novely AZ se rezerva pro vyřazení JE 
z provozu vytváří formou blokovaného účtu v bance s požadovaným minimálním ratingem, 
úroky jsou příjmem rezervy. Odhad nákladů na vyřazování, stanovení roční tvorby rezervy a 
výši vytvořené rezervy kontroluje stát prostřednictvím SÚRAO. Čerpání z blokovaného účtu 
povoluje SÚRAO. 
 
4.  Aktuální i potenciální úkoly v oblasti závazků 
 

Přehodnocení závazků v souvislosti se zvyšováním výkonu EDU a prodlužováním 
životnosti JE -Probíhá technické a následně ekonomické zhodnocení dopadů prodloužení 
životnosti EDU (vyšší aktivace materiálů, zkrácení klidové fáze vyřazování, vyšší objemy 
RaO), efektivnějších palivových cyklů (menší množství paliva, vyšší vyhoření a tepelný 
výkon). Díky výraznějšímu růstu plánované výroby elektřiny než nárůstu nákladů vyvolaných 
prodloužením životnosti a zvýšením výkonu management existuje určité očekávání ze strany 
managementu ČEZ ohledně snížení odvodu na JÚ. V roce 2006 byl vybrán dodavatel 
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skladovacích kontejnerů pro ETE, na základě cen v uzavřeném kontraktu lze i v případě 
prodloužení životnosti JE lze očekávat  spíše zvýšení tvorby rezervy na skladování VP oproti 
dnešním odhadům. Výsledek  ekonomického posouzení dopadu prodloužení životnosti bude 
jedním ze základních podkladů rozhodnutí o realizaci a délce prodloužení životnosti. 
 

Další vývoj odvodu na jaderný účet - Výše odvodu 50 Kč/MWh vyrobenou se 
nezměnila od roku 1997. Proto je případná změna odvodu periodicky předmětem diskusí a 
tlaků ze strany různých zájmových skupin. Podívejme se na vlivy, které ovlivňují stanovení 
odvodu na JÚ.  
 

Mezi základní vstupy patří odhad nákladů na výzkum a vývoj, výstavbu, provoz a 
vyřazení úložiště a také předpokládaná výroba v JE do konce plánované životnosti. Při dalším 
přepočtu nákladů se očekává jejich zvýšení z důvodů přepočtu cenových hladin – eskalace 
nákladů. Pokud označíme )( tefttt SRECF −= , kde Et je výroba elektřiny v roce t (t = 1..T, kde T 
je poslední rok posuzovaného období), St jsou výdaje JÚ v roce t, pak potřebná výše odvodu 
Reft se vypočte ze vztahu  (…((CF1)(1+Y1) + CF2))(1+Y2) + …+ CFT)(1+YT)=0 , kde Yi je 
nominální zhodnocení prostředků JÚ v roce t. Výdaje v roce t jsou závislé na výši eskalaci 
nákladů spojených s ukládáním JP (obecně nižší růst než inflace), platí ∏

=

=

+=
tn

n
ntfixt ESCSS

1

)1( , 

kde ESCt je koeficient meziroční eskalace nákladů v roce t. Lze očekávat, že odvod se bude 
průběžně zvyšovat dle vztahu ∏

=

=

+=
tn

n
nbaseeft DRR

1

)1( , kde Rbase je sazba odvodu v 1.roce a Dn je 

meziroční navýšení odvodu. 
 

Z citlivostní analýzy plyne, že zásadním ukazatelem pro stanovení odvodu je reálné 
zhodnocení prostředků jaderného účtu, tedy vlastně podíl mezi nominálním úročením 
prostředků a eskalací nákladů. Tento faktor má díky dlouhému období, po které budou 
prostředky JÚ úročeny, podstatně vyšší váhu než výše nákladů na ukládání nebo množství 
vyrobené elektřiny. Z tohoto pohledu bude při dalším rozhodování o výši odvodu zásadní, 
jaké reálné zhodnocení bude použito (viz. obr.3). Při stanovení tohoto ukazatele určitě bude 
přihlíženo i dosavadnímu dosaženému reálnému zhodnocení (viz. obr.4).  

 
 
  

•  
 

V souvislosti s připravovaným  
 
 
 
 
Obr. 3 – odvod na JÚ jako funkce Y/ESC            Obr.4 – Dosavadní reálné zhodnocení JÚ 
 
5. Závěr 
 

Oblast „jaderných“ závazků je předmětem pozornosti orgánů Evropské unie, která 
prosazuje určitou nadnárodní kontrolu a regulaci. ČR má ve srovnání s ostatními evropskými 
státy velmi pokročilou legislativu a veškeré rozumné principy prosazované EU již česká 
legislativa a praxe splňují. Jaderné závazky jsou podstatnou částí nákladů JE a proto i nadále 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.00% 0.50% 1.00% 1.50%

reálné zhodnocení prostředků JÚ

Kč
/M

W
h 0.03 / konstantní výše odvodu

0.05 / konstantní výše odvodu
0.03 / 1% navyšování odvodu

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

hrubý výnos
inflace
reálný výnos



 

                 VUT v Brně, Odbor energetického inženýrství   62 
ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST „6. Mikulášské setkání mladé generace ČNS“ – 7. prosince 2006 

budou předmětem diskuzí, lobbyistických hrátek i seriózních podkladů pro rozhodnutí o 
výstavbě nových JE. 
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ELEKTROCHEMICKÉ VLASTNOSTI MODELOVEJ 
SÚSTAVY NA SEPARÁCIU VYHORENÉHO MOX PALIVA 
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Abstrakt 
 
 Pomocou cyklickej voltametrie a laboratórnych elektrolýz sa skúmali elektrochemické 

vlastnosti La2O3 v roztavenom LiF a eutektickej zmesi LiF – CaF2. Na analýzu povrchu 
elektród po elektrolýze sa použila röntgenová mikroanalýza. Obsah vylúčeného lantánu sa 
stanovil chelátometricky, zloženie taveniny pomocou röntgenovej difrakčnej analýzy. 

         
Zistilo sa, že oxid lantanitý pri rozpúšťaní reaguje so zložkami nosnej taveniny za 

vzniku Li2O a LaOF. Zo zlúčenín prítomných v tavenine má najpozitívnejší vylučovací 
potenciál Li z Li2O. To znižuje možné elektrochemické okno vhodné na elektroseparáciu 
lantanoidov od aktinoidov. Ako katódu je potrebné použiť tuhý materiál, na ktorom sa La 
vylučuje s depolarizáciou, napr. Cu. Za súčasného stavu problematiky možno konštatovať, že 
najvodnejším elektrolytom na vylučovanie lantánu je fluorid lítny pri použití medených katód. 
 
 
1. Úvod 

Problematika vyhoreného jadrového paliva (VJP) a otázky spojené s jeho bezpečnou 
likvidáciou pri prevádzke jadrového reaktora (JR) sú v súčasnosti veľmi aktuálne. Pri 
prepracovaní VJP možno na separáciu zložiek VJP použiť elektrolytické procesy 
v taveninových systémoch, ktoré sú založené na predstave elektroseparácie. Aktinoidy je 
potrebné odseparovať od ostatných zložiek, najmä od lantanoidov. Z tohto dôvodu sa v tejto 
práci zvolila modelová predstava elektrolytického vylučovania lantánu z tavenín LiF 
a eutektickej zmesi LiF – CaF2 (80,5 mol. % LiF; 766 °C), pričom zložkou obsahujúcou 
lantán bol oxid lantanitý (La2O3). 

 
2. Experiment 

 
Základné elektrochemické charakteristiky daných sústav sa skúmali pomocou 

cyklickej voltametrie. Experimenty sa realizovali pri teplotách 800 °C a 900 °C v grafitovom 
tégliku, ktorý slúžil súčasne ako protielektróda (CE). Ako pracovná elektróda (WE), bol použitý 
spektrálne čistý grafit, molybdén, nikel a volfrám. Kvázi-referenčnou elektródou bol molybdén, 
ktorý bol kvôli oddeleniu taveniny v blízkosti elektródy od objemu umiestnený v kapiláre 
z nitridu boritého. 

 
Laboratórne elektrolýzy sa realizovali v grafitových téglikoch. Katódou bol hliník, 

nikel a meď, anódou grafit. Medzielektródová vzdialenosť bola 1 cm, obsah La2O3 v tavenine 
2 mól. %. Všetky experimenty sa realizovali v inertnej argónovej atmosfére a použitím 
chemikálií čistoty p.a. Na analýzu povrchu elektród po elektrolýze sa použila RTG 
mikroanalýza. Obsah vylúčeného lantánu sa stanovil chelátometricky, zloženie zatuhnutej 
taveniny pomocou RTG práškovej difrakčnej analýzy. 
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3. Výsledky a diskusia 
  Binárny systém LiF – La2O3 

 Na obr. 1 sú uvedené cyklické voltamogramy namerané na elektróde so spektrálneho 
grafitu v roztavenom LiF pri teplote 900 °C. 

 
Ako vyplýva z obrázka, v katódovej oblasti sa po prídavku La2O3 do LiF neobjavil 

žiadny nový pík. V anódovej oblasti sa objavili nové vlny, ktoré možno prisúdiť oxidácii 
katódového produktu a oxidácii oxidových aniónov, ktoré reagujú s grafitom za vzniku CO 
a CO2 [1] V katódovej oblasti však došlo k posunu začiatku píku zodpovedajúcemu redukcii 
Li+ iónov. To naznačuje, že v tavenine sú prítomné iné zlúčeniny obsahujúce Li, ktoré sa 
redukujú ešte pred redukciou Li+ iónov pochádzajúcich z LiF. Je zrejmé, že počas rozpúšťania 
La2O3 prebiehajú v systéme chemické reakcie. Na potvrdenie tohto záveru bolo pomocou 
RTG difrakčnej analýzy určené zloženie rýchlo ochladenej taveniny obsahujúcej 4 mól. % 
La2O3. Zistilo, že tavenina obsahuje okrem základných zložiek aj LaOF a LiLaO2. Je 
pravdepodobné, že lantanitany sú podvojné oxidy typu M2O.La2O3. Z toho vyplýva, že 
v tavenine LiF pri rozpúšťaní La2O3 prebiehajú nasledovné reakcie: 
 2LiF + La2O3 = 2LaOF + Li2O (1) 
 Li2O + La2O3 = Li2O.La2O3 (2) 
 Roztavený hliník umožňuje vylučovanie lantánu s depolarizáciou [2]. Napriek tomu sa 
pri elektrolýze taveniny LiF – La2O3 (900 °C) na hliníkovej katóde (jk = 0.1 A cm-2) nevylúčil 
žiadny lantán. Dôvodom je rozpúšťanie Li v hliníku aj v LiF (do 1 hm. %) [3]. V prípade 
použitia Ni katódy sa na jej povrchu zaznamenalo malé množstvo vylúčeného lantánu. 
Prúdová účinnosť dosiahla iba 3.5 %. Z výsledkov možno konštatovať, že na niklovej 
elektróde sa prednostne vylučuje lítium. Na medi sa lantán vylučuje s depolarizáciou, pretože 
pri podmienkach elektrolýzy lantán s meďou tvorí kvapalnú zmes [2]. Na základe toho sa 
uskutočnila séria elektrolýz pri prúdových hustotách 0.1 A cm-2 a 0.5 A cm-2. Výsledky RTG 
mikroanalýzy ukázali prítomnosť vysokého obsahu lantánu (nad 10 mól. %). Na základe 
chelátometricky určenej koncentrácie lantánu v katóde bola prúdová účinnosť 35.1 % 
a vylúčené množstvo lantánu predstavovalo 84 % lantánu pridaného do taveniny. 
  

Na základe našich experimentov možno predpokladať, že počas elektrolýzy sa 
primárne vylučuje lítium z jeho oxidu. 
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Obr. 1. Cyklické voltamogramy získané v systéme  
LiF – La2O3 pri 900 °C. 
WE: spektrálny grafit, RE: Mo, CE: grafit, v = 50 mV/s. 

Obr. 2. Cyklické voltamogramy získané v systéme  
LiF – CaF2 – La2O3 pri 900 °C. 
W E: spektrálny grafit, RE: Mo, CE: grafit, v = 50 mV/s. 
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Ternárny systém (LiF – CaF2)eut. – La2O3 
Ako ďalší elektrolyt sa použila eutektická zmes sústavy LiF – CaF2. Podobne ako 

v systéme LiF – La2O3 bola v rýchlo ochladenej vzorke obsahujúcej 4 mól. % La2O3 
zaznamenaná okrem východiskových látok LiF a CaF2 aj prítomnosť LaOF a CaO. 
Predpokladáme, že v systéme prebieha reakcia: 

 CaF2 + La2O3 = 2 LaOF + CaO (3) 
pravdepodobne spolu s reakciou (1). 

 
Na obr. 2 sú uvedené cyklické voltamogramy La2O3 namerané na elektróde so 

spektrálneho grafitu v roztavenej eutektickej zmesi LiF – CaF2 pri teplote 800 °C. Ako možno 
vidieť z obr. 2, na voltamograme sa neobjavil žiadny nový katódový pík. 

 
Z hodnôt rozkladných potenciálov LiF (– 5.32 V) a CaF2 (– 5.42 V) pri 800 °C možno 

predpokladať, že LiF sa bude rozkladať skôr. Rozkladné potenciály Li2O a CaO sú pri 800 °C 
– 2.36 V a – 2.71 V [4]. Rozkladný potenciál LaOF alebo iných oxofluorokomplexov nie je 
známy. Na základe nameraných cyklických voltamogramov však dochádza k posunu píku 
redukcie Li+ iónov k pozitívnejším potenciálom. Pri použití iných pracovných elektród (Mo, 
Ni, W) boli namerané rovnaké cyklické voltamogramy. Na otestovanie vylučovania lantánu 
boli uskutočnené elektrolýzy pri teplote 800 °C na niklových a medených elektródach pri 
dvoch prúdových hustotách 0.1 A cm-2 a 0.5 A cm-2. V prípade použitia niklovej katódy sa 
vylúčilo iba malé množstvo lantánu a vápnika. Obsah La bol o niečo vyšší ako obsah Ca (mól. 
pomer La:Ca = 1.2:1). Prúdová účinnosť dosiahovala v tomto prípade 1 % – 3 %. 

 
Meď tvorí kvapalné zliatiny s oboma vylučovanými kovmi. To znamená, že nielen 

lantán, ale aj vápnik sa vylučuje s depolarizáciou. Röntgenová mikroanalýza kvapôčok zliatin 
ukázala prítomnosť lantánu a vápnika v mólovom pomere La:Ca = 2.3:1 (pri jk = 0.1 A cm-2) 
a 2.6:1 (pri jk = 0.5 A cm-2). Prúdová účinnosť dosiahla 4 % – 10 %. Z vyššieho obsahu 
lantánu ako vápnika vyplynulo, že k vylučovaniu Ca z CaO dochádza pri negatívnejších 
potenciáloch ako k vylučovaniu La z LaOF alebo oxofluorokomplexov. 
 
 
4. Záver 

  
Elektrolytické vylučovanie lantánu z tavenín LiF a eutektickej zmesi LiF – CaF2 je 

možné iba s depolarizáciou. Z experimentálnych výsledkov vyplýva, že za súčasného stavu 
poznatkov je najvýhodnejším elektrolytom na vylučovanie lantánu fluorid lítny pri použití 
medených katód. 
 
 
5. Literatúra 
 
5.1.  Thonstad J., Fellner P., Haarberg G. M., Híveš J., Kvande H. and Sterten Å., 

Aluminium Electrolysis, 3-rd edition, Aluminium Verlag, Düsseldorf, 279, 2001. 
5.2.  Massalski T.B. at. al.: Binary Alloy Phase Diagrams. 2. ed., ASM Int.: Materiala Park, 
  OH, 1990. 
5.3. Dworkin, a.s., Bronstein, H.R., Bredig, M.A., J. Phys. Chem., 66(3), 572-573 (1962). 
5.4.  Chase M.: NIST-JANAF, Thermochemical Tables - Fourth Edition, J. of Phys. and 

Chem.Ref. Data, Mononograph No. 9, 1998. 
 
 



 

                 VUT v Brně, Odbor energetického inženýrství   66 
ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST „6. Mikulášské setkání mladé generace ČNS“ – 7. prosince 2006 

PRODUKCE  NEUTRONŮ  V  TŘÍŠTIVÝCH  REAKCÍCH  A  
JEJICH  VYUŽITÍ  PRO  TRANSMUTACI  RADIONUKLIDŮ 

 
Ondřej SVOBODA 
Ústav jaderné fyziky, Akademie věd ČR, Řež 
Oddělení jaderné spektroskopie 
ČVUT Praha 
Katedra jaderných reaktorů 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
 
 
 
 
 
 

Abstrakt 
 

Mezinárodní projekt "Energy plus Transmutation", který se zabývá studiem využití 
urychlovačů k transmutacím a produkci energie, odpovídá na sílící zájem o tuto oblast 
výzkumu. V rámci tohoto projektu byla v předešlých letech ozařována sestava masivního 
olověného terče obklopeného uranovým blanketem. Urychlovanými částicemi byly protony 
o energiích 0,7; 1; 1,5 a 2 GeV. V experimentu popisovaném v tomto příspěvku byl 48 cm 
dlouhý olověný terč obklopený blanketem ve formě uranových tyčí o celkové hmotnosti přes 
200 kg ozařován deuterony o energii 2,52 GeV. Vznikající neutronová pole byla měřena 
pomocí aktivačních fólií z Au, Al, Bi, Ta, In a Y. Ozářené fólie byly vyhodnoceny s cílem 
zrekonstruovat neutronová pole v soustavě a zároveň poskytnout data pro porovnání s 
výpočty, které naše skupina provádí pomocí programu MCNPX.  
 
 
1.   Úvod 
 

K dosažení efektivní transmutace radioaktivních odpadů pomocí neutronů je potřeba 
získat velmi vysoké intenzity hustot neutronových toků, řádově 1016 n.cm-2.s-1 [6.1], což je 
řádově stokrát více než u dnešních tepelných jaderných reaktorů, kde je zdrojem neutronů 
štěpná řetězová reakce. Jedním ze způsobů, jak je možné získat takto vysoké hustoty 
neutronového toku jsou tříštivé (spalační) reakce. V terči z těžkého kovu ozařovaném 
intensivním svazkem vysokoenergetických částic dochází vlivem tříštivých reakcí k produkci 
značného množství neutronů (například jeden deuteron o energii 2,52 GeV vyprodukuje cca 
70 neutronů). S rozvojem urychlovačové techniky a renesancí jaderné energetiky roste v 
posledních letech významně motivace k detailnímu studiu této problematiky a její praktické 
aplikace v urychlovačem řízených transmutačních systémech (ADTT).  
 
 Naše experimentální skupina se již řadu let účastní výzkumného programu "Energy 
plus Transmutation", což je mezinárodní projekt zabývající se možnostmi produkce energie a 
transmutace radionuklidů s použitím urychlovačů. V rámci tohoto projektu proběhla celá řada 
experimentů. Byly studovány rozličné konstrukce terčů, vhodné terčové materiály a 
schopnosti vznikajícího neutronového pole transmutovat některé izotopy (127I, 129I a další). 
V  posledních několika letech probíhají experimenty se soustavou "Energy+Transmutation", 
která byla ozařována protony s energiemi 0,7; 1; 1,5 a 2 GeV a byla tak získána rozsáhlá 
systematika v oblastech energií uvažovaných pro budoucí ADTT. Nyní se zaměřujeme na 
deuterony, které jsou z hlediska ionizačních ztrát v terči pro tříštivé reakce výhodnější. 
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2.   Experiment 
 
 Experimentální sestava "E+T" se skládá z mohutného olověného terče (průměr 8,4 cm, 
délka 48 cm) a z uranového blanketu - obálky (celkem 206,4 kg přírodního uranu). Celý terč i 
blanket jsou rozděleny do čtyř částí. Jednotlivé části blanketu se skládají z 30 uranových tyčí 
(průměr 3,6 cm, délka 10,4 cm) pokrytých hliníkovým obalem. Mezery mezi částmi slouží 
jako prostor pro měření neutronového pole. Celý blanket je uložen v dřevěné konstrukci, která 
slouží jako radiační stínění. Její stěny jsou vyplněny polyetylénovými kuličkami, které 
moderují neutrony unikající z blanketu. Vnitřek bedny je navíc pokryt vrstvou kadmia, které 
pohlcuje tepelné neutrony pronikající z okolí zpět k blanketu a zamezuje tak zkreslování 
experimentálních výsledků. Tento systém byl ozařován deuterony s energií 2,52 GeV z 
urychlovače Nuclotron (SÚJV Dubna). 
 
 
3.   Monitory svazku 
 

Vlastní ozařování trvalo více než 8 hodin. Pro přesné  určení parametrů svazku 
(intensita, poloha, profil) jsme použili speciální monitory na bázi aktivačních detektorů. 
Intensita svazku byla změřena pomocí aktivace hliníkové fólie o rozměrech 100x100 mm. 
Byla sledována reakce 27Al(d,3p2n)24Na, pro kterou jsme našli jedinou experimentální 
hodnotu účinného průřezu σ 2330 MeV (15,25 ± 1,50) mbarn [6.3]. Jelikož v této oblasti energií 
účinný průřez na energii téměř nezávisí, mohli jsme tuto hodnotu poměrně dobře použít. 
Abychom omezili aktivaci tohoto hliníkového aktivačního detektoru neutrony vznikajícími v 
terči, umístili jsme ho do vzdálenosti 1 metr před terč. Celkový tok deuteronů byl stanoven na 
(6,4±0,7)×1012. Pro určení polohy a profilu svazku jsme použili devět měděných fólií, které 
jsme umístili těsně před terč. Na těchto fóliích jsme mohli pozorovat celou řadu natCu(d,X) 
reakcí vedoucích na izotopy 24Na, 58,56,55Co, 52Mn, 48Cr, 48,44mSc, 57Ni, 48V, 43K, 61Cu. Jelikož 
neexistují žádné hodnoty účinných průřezů pro tyto reakce v naší oblasti energií, nanormovali 
jsme výtěžky těchto izotopů na centrální fólii a porovnali je mezi sebou.  

 
 

 

 
 

Obr 1: Schéma umístění Cu 
aktivačních detektorů před terčem. 

 
Obr 2: Relativní porovnání výtěžků z 

monitorů polohy svazku. 
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Z obrázku 2 je patrné, že svazek nezasáhl terč do jeho středu, ale byl posunut doprava a dolů, navíc 
měl mírně eliptický tvar. Přesné numerické hodnoty posunu svazku bylo možné určit díky SSNTD 
detektorům, jež měli umístěny v sestavě naši kolegové z Běloruska. 

 
 
4.   Měření neutronového pole v sestavě 
 

Pro zjištění produkce neutronů v terči a jejich násobení v uranovém blanketu byly použity Al, Au, Bi, 
In, Ta a Y fólie. Tyto neutronové aktivační detektory byly zabaleny v papíru, abychom omezili transport 
radionuklidů mezi jednotlivými fóliemi. Balíčky s detektory byly následně nalepeny na průhledné 
umělohmotné fólie, takže mohly být po ozařování rychle vyjmuty ze sestavy a přemístěny k proměření. 
Měření aktivovaných fólií probíhalo na HPGe detektoru ORTEC v Dubně, Rusko. U většiny fólií byla 
provedena nejméně dvě měření, krátkodobé těsně po ozařování a dlouhodobé po několika dnech až týdnech. 
Vyhodnocení naměřených spekter jsme provedli pomocí programu DEIMOS32 [6.4]. U aktivovaných fólií 
jsme sledovali prahové reakce typu AX(n,xn) A+1-xX a bezprahové reakce AX(n,�) A+1X. Reakce tohoto typu 
nám umožňují do jisté míry stanovit energetické rozdělení neutronů. 

 
 

 
 

Obr 3: Princip umístění neutronových aktivačních detektorů. 
 
  
 Po vyhodnocení spekter jsme vypočítali výtěžky jednotlivých izotopů s ohledem na všechny důležité 
korekce (výtěžky jsou přepočítány na gram aktivační fólie a jeden deuteron svazku). Výtěžky jsou úměrné 
hustotám neutronových toků, jež byly v daném místě soustavy během ozařování. V MCNPX jsme schopni 
simulovat přímo tyto výtěžky a proto přepočet výtěžků na hustoty neutronových toků neprovádíme. 
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Obr 4: Radiální výtěžky sledovaných izotopů na zlatě a hliníku, první mezera v soustavě. 
 
 
 Ze závislostí výtěžků sledovaných izotopů lze vyvodit následující závěry: maximální hustota 
neutronového toku se během ozařování vyskytuje v oblasti první mezery soustavy (12 cm od počátku terče). 
S rostoucí vzdáleností od osy terče výtěžky izotopů klesají. Stejně tak klesají i při vzdalování se od první 
mezery. Toto lze vysvětlit z podstaty tříštivých reakcí a jejich dílčích fází. Částice produkované ve fázi 
vnitrojaderné kaskády mají obvykle dostatečnou energii k dalšímu tříštění a dochází ke vzniku spršky. 
Produkce neutronů je navíc ve vypařovací fázi tříštivé reakce izotropní. V okolí první mezery dochází k 
součtu těchto okolností za vzniku maxima hustoty neutronového toku (překryje i klesající intenzitu 
původního svazku deuteronů). 
 
 Jediný izotop, jehož výtěžky jsou téměř všude v soustavě konstantní a mnohem vyšší než u ostatních 
izotopů, je 198Au. Tento vzniká v bezprahové reakci 197Au(n,�)198Au a je produkován zejména epitermálními 
a rezonančními neutrony, které vznikají moderací rychlých neutronů ve stínění, ale nemají dostatečně nízkou 
energii na zachycení v kadmiu. Lze tedy říci, že biologické stínění vytváří v sestavě prakticky homogenní 
pole epitermálních a rezonančních neutronů. 
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Obr 5: Axiální výtěžky sledovaných izotopů na zlatě a hliníku, vzdálenost 3 cm od osy terče. 

 
5. Závěr 
 
 Studovali jsme produkci neutronů v tříštivých reakcích deuteronů o energii  2,52 GeV na tlustém 
olověném terči obklopeném uranovým blanketem. Tvar a intenzita neutronového pole v sestavě byly měřeny 
pomocí neutronových aktivačních detektorů ve formě slabých fólií. Zjistili jsme, že stejně jako v předešlých 
experimentech s protony je maximální hustota toku neutronů v oblasti první mezery sestavy a nejblíže k ose 
terče. S rostoucí vzdáleností od osy terče i od první mezery hustota neutronového toku klesá. Výjimku tvoří 
pouze izotop 198Au (produkt bezprahové reakce na zlatě), jehož výtěžky jsou ve všech místech sestavy 
prakticky konstantní. Tyto experimentální výsledky budou dále porovnány se simulacemi, které právě 
provádíme v MCNPX. 
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APARATÚRA PRE MERANIE DOBY ŽIVOTA POZITRÓNOV 
 

Martin PETRISKA  
Slovenská technická univerzita Bratislava 
Katedra jadrovej fyziky a techniky  

   
 Abstrakt 

 Súčasný stav vo vývoji aparatúr PAS LT v laboratóriu KJFT FEI STU Bratislava. História analógovej 
aparatúry typu Fast-Fast a Fast-Slow. Prechod na digitálnu aparatúru s digitalizačnou kartou Acquiris DP240. 
Zmeny v hardwarovej časti aparatúry. Vývoj software pre analýzu vstupných signálov z dynódových 
výstupov detektorov. 

1.  Úvod do problematiky 

 Pozitrónová anihilačná sprektroskopia (PAS) založená na meraní doby života pozitrónu v materiáloch 
má svoje uplatnenie vzhľadom na svoju citlivosť pri zisťovaní defektov na atomárnej úrovni. V laboratóriach 
FEI STU sa v súčasnosti využíva pri skúmaní vlastností materiálov pre nový fúzny reaktor ITER. 
Nasledujúce odstavce majú za cieľ oboznámiť čitateľa s históriou, technickou stránkou a plánmi do 
budúcnosti pri vývoji aparatúry PAS LT. Vývoj aparatúr sleduje cieľ zvyšovať kvalitu aparatúry, ktorú 
charakterizujú parametre ako sú FWHM - rozlíšenie aparatúry, rýchlosť merania, stálosť aparatúry a 
zložitosť obsluhy aparatúry. 

2.  Analógové aparatúry PAS LT 

 Prvá aparatúru PAS LT v našom laboratóriu bola zostrojená  v 80 tych rokoch minulého storočia na 
báze plastických scintilátorov PilotU, fotonásobičoch Philips XP2020, vlastne vyrobených deličiek napätí a 
zdrojov VN napätia.  Táto aparatúra mala FWHM 450 ps a vzhľadom na svoje parametre bola vhodná skôr 
na pedagogické účely.  

Obr.  1. 3D PAS LT Fast-Slow     Obr. 2.  PAS LT Fast-Fast  
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 Prvé zlepšenie parametrov aparatúry nastalo po výmene VN zdrojov (Ortec 556) a deličiek napätia 
(Ortec 269). K zlepšeniu FWHM na 280 ps pomohla aj novo zabudovaná klimatizácia udržiavajúca teplotu v 
laboratóriu na konštantných 19 ºC. Použitie fotonásobičov Philips XP2020Q a scintilátorov BaF2 dodaných 
firmou Scionix prinieslo ďalšie vylepšenie FWHM na 250 ps. Parametre sa mierne priblížili parametrom 
iných aparatúr vo svete [5.1]. Po konzultácii s F. Bečvářom sme vyrobili deličky napätia pre fotonásobiče 
podľa [5.2]. Tieto deličky používajú na časovanie dynódový výstup, ktorý sa následne invertuje pre použitie 
štandardných diskriminátorov vyžadujúcich negatívne pulzy. Pre invertovanie signálu boli navrhnuté a 
vyrobené zosilňovače na báze MMIC. Takto zostrojená aparatúra dosahovala parametre FWHM 180ps čo už 
sú parametre  , ktoré má len niekoľko aparatúr vo svete.   

 Pre potreby merania ožiarených materiálov z reaktorových ocelí bola v roku 2003 vyvinutá 
trojdetektorová aparatúra PAS LT (Obr.1). Pri meraní v trojdetektorovom móde sa dosahovala FWHM 
~250ps, čo bolo mierne horšie ako v dvojdetektorovom móde. Trojitá koincidencia bola použitá pre 
elimináciu rušiaceho gama žiarenia Co60. Početnosť v trojdetektorovom móde bola veľmi nízka a preto aj 
meranie jednej vzorky trvalo približne týždeň. Pre meranie štandardných nežiariacich vzoriek sa používal 
odpojením tretej vetvy, klasický dvojdetektorový  mód. Pri početnosti cca 10 udalostí za sekundu trvalo 
jedno meranie v dvojdetektorovom móde 24 hodín. Aparatúra využívala tzv. rýchlo pomalé zapojenie. 
Rýchlo-Pomalé zapojenie blokov si vyžadovalo samostatné nastavenie pomalej a rýchlej vetvy a ich 
vzájomné zosynchronizovanie. Aparatúra sa vyznačovala dlhodobou časovou nestabilitou, dochádzalo k 
posuvu nastavení okien spektránych analyzátorov, čoho dôsledkom bolo buď úplne zastavenie merania alebo 
zníženie početnosti prípadne úplne znehodnotenie spektra. Tento efekt sme sa rozhodli odtrániť skrátením 
doby merania. Pokusy s použitím zdrojov s vyššou aktivitou (3MBq) nedávali očakávané výsledky. Zásadná 
zmena nastala až ďalším vylepšením, ktorým bolo použitie jednoduchšieho rýchlo-rýchleho (Fast-Fast) 
zapojenia.  Pre toto zapojenie boli zakúpené nové diferenčné diskriminátory, ktoré obsahujú priamo v sebe 
jednokanálové spektrálne analyzátory. Nové rýchlo-rýchle zapojenie sa vyznačuje jednoduchším nastavením, 
vyššou stabilitou aparatúry a hlavne schopnosťou zaznamenávať udalosti s početnosťou 30 udalostí za 
sekundu, čo dvojnásobne urýchlilo meranie. Schéma zapojenia aparatúry typu Fast-Fast je na Obr. 2. Táto 
aparatúra sa v laboratóriu používa dodnes. 

 3.  Digitálne aparatúry PAS LT 

 Nové technológie v digitálnom spracovaní signálov spolu so sprístupnením zariadení umožňujúcimi 
digitalizáciu analógového signálu vzorkovacími frekvenciami niekoľko GS/s boli podnetom pre vznik 
nového typu aparatúr. Po prvých publikovaných výsledkoch z Japonska [5.4], kde aparatúra využívajúca 
digitálny osciloskop  Lecroy Wavepro 960 dosahovala rozlišovaciu schopnosť FWHM 119ps, nasledovali 
mierne skeptickejšie výsledky z Fínska [5.5] (FWHM ~ 201ps) a klasicky najlepšie výsledky z Prahy 
(FWHM ~108ps) [5.6]. Počiatočnou prekážkou pri tvorbe aparatúr založených na rýchlych digitalizačných 
kartách je ich cena,  ktorá je porovnateľná s cenou celej aparatúry založenej na klasických NIM moduloch. 

 V októbri 2006 bola nášmu pracovisku zapožičaná pre účely vývoju softwéru digitálnej aparatúry, 
digitalizačná karta Acqiris DP240. Táto PCI karta umožňuje vzorkovať vstupný signál frekvenciou 1GS/s v 
dvojkanálovom móde a 2GS/s v jednokanálovom móde. Podobná karta (DP210) bola použitá aj v aparatúre 
[5.5]. Na rozdiel od tejto aparatúry, kde boli použité plastické scintilátory a deličky napätia s anódovými 
výstupmi, využíva naša aparatúra dynódové výstupy detektorov so scintilátormi BaF2. Vzhľadom na použitie 
signálu z dynódových výstupov, nebude kvôli dĺžke pulzu anódoveho signálu, možné použiť zapojenie s 
analógovým sčítavaním signálov ako v [5.5]. Aparatúra bude preto využívať dvojkanálový mód so 
vzorkovacou frekvenciou 1GS/s.  Podľa článku [5.5] sa dá očakávať, že toto nespôsobí výrazné zhoršenie 
FWHM. Na Obr. 3 sa nachádza bloková schéma navrhovanej digit. aparatúry a blokový diagram programu 
pre tvorbu spektra PAS LT v tejto aparatúre. 
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Obr. 4 Bloková schéma navrhovanej digitálnej aparatúry PAS LT a blokový diagram pre softwérovú  časť 

 HW zapojenie 

 Na obr. 4 sa nachádza blokové zapojenie navrhovanej aparatúry. Zapojenie vychádza z výsledkov prác 
[5.5] a [5.6]. V prvej fáze bude na mieste GATE obvodu použité zapojenie NIM modulov podobne ako v 
[5.6] a až následne plánujeme s návrhom vlastného GATE obvodu ako v [5.5].    

 

4. Záver 

 Článok sa zaoberá históriou, súčasným stavom a plánmi do budúcnosti vo vývoji aparatúr pre meranie 
doby života pozitrónov v materiáloch. Digitálna aparatúra sa v súčasnosti nachádza v štádiu návrhu. 
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ŠTÚDIUM  ŤAŽKO  MERATEĽNÝCH  AKTIVAČNÝCH  REAKCIÍ 
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ČVUT Praha 
Katedra jaderných reaktorů FJFI  
 
 

Abstrakt 
 

Pod pojmom ťažko merateľné aktivačné reakcie sa myslia reakcie, ktorých produkty vďaka svojim 
jadrovým vlastnostiam sú nie vždy preukázateľné vo vzorke a z určitého pohľadu závisí ich stanovenie od 
kvality experimentálneho vybavenia. Vhodným postupom pri aktivačnej analýze a gama spektrometrii je 
možné dospieť k žiadaným výsledkom. Preto hlavným cieľom experimentu prezentovaného v tomto článku 
bolo rozhodnúť o možnostiach určovania produktov aktivačných reakcií na Katedre jadrových reaktorov 
FJFI ČVUT v Prahe. Okrem popisu samotného experimentu poskytuje tento príspevok aj stručný popis 
použitých metód, vhodný pre tých, ktorí sa s danou problematikou nestretli, a krátku charakteristiku 
zariadenia, na ktorom experiment prebiehal. 
 
1.  Aktivačná analýza 
 

Aktivačnou analýzou sú nazývané metódy založené na jadrovej aktivácii prvkov prítomných vo 
vzorke bombardovanej neutrónmi, prípadne protónmi alebo fotónmi gama žiarenia. Po aktivácii je následne 
detegované a identifikované žiarenie, ktoré je emitované zo vzorky. Ak je vzorka ostreľovaná neutrónmi, 
jedná sa o metódu tzv. neutrónovej aktivačnej analýzy. Podľa toho, či sa po aktivácii skúma ožiarený terčík 
priamo pomocou registračného gama spektrometra alebo sa najskôr využitím rádiochemických separačných 
metód oddelia stanovené zložky, rozdeľuje sa aktivačná analýza na nedeštruktívnu, resp. deštruktívnu. Ak zo 
znalosti indukovanej aktivity sa vypočítava množstvo stanoveného prvku, jedná sa o absolútnu metódu, 
v opačnom prípade sa hovorí o relatívnej metóde, kedy sa porovnáva aktivita skúmanej vzorky s aktivitou 
štandardného preparátu, ktorý bol ožiarený časticami z toho istého zdroja rovnako dlhý čas, v rovnakých 
geometrických podmienkach a v ktorom je množstvo hľadanej zložky presne známe. 
 
2.  Spektrometria gama žiarenia 
 
Základnou úlohou gama spektrometrie je stanovenie energie a 
intenzity jednotlivých diskrétnych skupín fotónov gama žiarenia 
emitovaných skúmaným rádionuklidom alebo zmesou 
rádionuklidov. Jednotlivé energetické skupiny fotónov gama sa 
v spektre zobrazujú ako príslušné fotopíky, pričom energia 
žiarenia určuje polohu potopíku na vodorovnej osi spektra 
a intenzita určuje plochu pod fotopíkom. Pre presné určenie 
energií a intenzít gama žiarenia je potrebné vykonať energetickú 
a účinnostnú kalibráciu detektora1. Energetická kalibrácia 
spočíva v stanovení správnej mierky na vodorovnej osi 
a vychádza zo skutočnosti, že amplitúda výstupných impulzov je 
úmerná energii absorbovaného žiarenia v detektore. Kalibrácia 
detekčnej účinnosti je zložitejšia. Detekčná účinnosť totiž silno závisí na energii gama žiarenia podľa krivky 
                                                 
1 Odstavec popisuje kalibráciu HPGe detektora Canberra používaného na KJR. 

Obr. č. 1: Závislosť účinnosti detektora 
na energii 
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znázornenej na obr. č. 1. Pre malé energie gama žiarenia je detekčná účinnosť nízka, pretože tieto fotóny sú 
absorbované vstupným okienkom a ťažko prenikajú do citlivého objemu detektora. Preto najskôr detekčná 
účinnosť s energiou rastie a pre energie okolo 60 až 100 keV dosahuje maxima. Potom s rastúcou energiou 
pomaly klesá, pretože pri vyšších energiách stále väčšia časť gama fotónov prelieta citlivým objemom 
detektora bez toho, aby došlo k fotoefektu. 
 
3.  Školský reaktor VR–1 
 
Školský jadrový reaktor VR–1 je ľahkovodný reaktor 
bazénového typu s obohateným uránom. Do prevádzky bol 
uvedený v decembri 1990. Moderátorom neutrónov je 
demineralizovaná voda, ktorá slúži aj ako reflektor, biologické 
tienenie a chladivo. Odvod tepla z aktívnej zóny prebieha 
prirodzenou konvekciou. Použité palivo je trubkové IRT–4M 
dovezené z Ruska. Menovitý výkon dosahuje 1 kW (tepelný), 
najvyšší povolený 5 kW. 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
4.  Polovodičový gama spektrometrický systém použitý na KJR 
 

Zariadenie (obr. č. 4) je určené pre meranie gama žiarenia vzoriek ožiarených v reaktore alebo ich 
prirodzenej rádioaktivity. Polovodičový detektor HPGe je umiestený v tieniacom boxe, ktorého steny sú 
tvorené šípovými olovenými tehlami. Vnútorné steny sú pokryté medeným plechom, ktorý slúži na 
zachytávanie brzdného žiarenia.  
 

Obr. č. 2: Pohľad do haly reaktora VR–1 

Obr. č. 3: Pohľad do aktívnej zóny (vľavo), schéma aktívnej zóny (vpravo)
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5.  Meranie pozadia 
 

Po skalibrovaní germániového detektora sa 
uskutočnilo meranie spektra žiarenia 
prirodzeného pozadia. Gama spektrometrický 
systém analyzoval počas troch dní spektrum 
v laboratóriu a zaznamenal izotopy všetkých 
troch rozpadových radov (urán-rádiový, tóriový a 
aktíniový). Podarilo sa preukázať aj prítomnosť 
primárneho rádionuklidu 40K, ktorý vo vesmíre 
vzniká, rovnako ako ostatné izotopy draslíka, 
v posledných fázach života extrémne hmotných 
hviezd, teda pri výbuchu supernov, ktoré takto 
obohacujú o chemické prvky medzihviezdne 
hmloviny, z ktorých sa potom formujú solárne 
systémy. Pri kolapse supernovy sa totiž 
produkujú prvky až po urán. To, že sa 40K na 
Zemi stále nachádza je spôsobené jeho dlhým 
polčasom rozpadu. Z rádionuklidov vzniknutých 
ľudskou činnosťou sa podarilo detegovať 137Cs. 
Vo vesmíre aj na Zemi sa cézium vyskytuje len 
vzácne. Životné prostredie ním mohlo byť 
obohatené po havárii reaktora RBMK 
v Černobyle v roku 1986, resp.  atmosférickými 

testami jadrových zbraní v rokoch 1945 až 1980. Za zmienku ďalej stojí aj prítomnosť gama čiar v spektre 
pozadia od 22Na, čo ale nie je prekvapujúce vzhľadom na laboratórne podmienky, v ktorých sa meralo. Totiž 
súbežne s našimi meraniami prebiehali v susedných laboratóriach experimenty, ktorých výsledkom je sodík 
22Na. V spektre sa objavila i tzv. anihilačná linka 511 keV, ktorá odpovedá anihilácii pozitrónov 
emitovaných βP

+
P žiaričmi, ktoré sa nachádzajú v prírode a nie je možné ich jednoznačne stanoviť. 

 
6.  Ožarovanie hliníkovej fólie 
 
Pôvodne sa KJR nezameriavala na meranie produktov reakcií, 
ktoré majú v podstate „nevýhodné“ vlastnosti a o ktorých sa 
usudzovalo, že ich analýza by mohla prekračovať možnosti 
katedry. Medzi tieto špecifiká patrí napr. nevhodne krátky polčas 
rozpadu vzniknutého rádionuklidu, malý účinný prierez, resp. 
vysoká prahová energia. Toto sú odradzujúce vlastnosti napr. 
produktov premeny 27Al, konkrétne 28Al z reakcie (n,γ) má krátky 
polčas rozpadu, 27Mg z reakcie (n,p) a 24Na, produkt reakcie (n,α), 
majú nízke účinné prierezy, preto sa meranie zameralo na analýzu 
produktov premeny 27Al. 
 Pre účely experimentu sme použili tenkú hliníkovú fóliu 
s hmotnosťou 17,9 mg. Ožarovaná bola neutrónmi v aktívnej zóne 
školského reaktora VR–1 (obr. č. 2). Po dosiahnutí výkonu 
reaktora 1 kW sme hliníkovú fóliu zaviedli do kanálu potrubnej pošty v aktívnej zóne (na obr. č. 3 vpavo je 
potrubná pošta v pozícii E5). Pretože v tej dobe nebol pneumatický systém potrubnej pošty pripojený, bola 
hliníková fólia na polyetylénovom nosiči pomocou povrazu ručne zavedená do koncovky potrubnej pošty. 

Obr. č. 5: Meranie vzoriek na HPGe 
(demonštračný obrázok) 

Obr. č. 1: Polovodičový gama spektrometrický systém 
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Ožarovanie vzorky v samotnej aktívnej zóne trvalo presne 10 minút pri konštantnom výkone 1 kW.  Po 
uplynutí zvolenej doby aktivácie sme vzorku rýchlo vytiahli z reaktora a ešte v reaktorovej hale sa 
dozimetrom uskutočnilo meranie aktivity aktivovanej fólie. Po následnej preprave na HPGe detektor bolo 
vykonaných päť meraní s rôznymi časmi. V experimente bola použitá metóda nedeštruktívnej aktivačnej 
analýzy. 

 
Dáta z merania boli získané z programového vybavenia Genie-2000 Spectroscopy System. Pri 

spracovaní sme sa zamerali len na identifikáciu energetických čiar pre hliník P

28
PAl, P

27
PMg a P

24
PNa. Veľmi dobré 

spektrá boli získané z prvých troch meraní, posledné, piate meranie má význam len z hľadiska 
kvalitatívneho2, pretože je ovplyvnené nadmerným pribúdaním píkov pozadia z dôvodu dlhého času merania 
a produktov premeny možných nečistôt v hliníkovej fólii. 

 
Pri detekcii žiarenia na HPGe detektore boli zvolené dve nasledujúce geometrie. Pri prvých troch 

meraniach bola ožiarená hliníková fólia umiestnená na plexi držiaku vo výške 20 mm nad povrchom 
detektora. Posledné dve merania boli vykonané v nulovej geometrii, tj. vzorka bola umiestnená v plexi miske 
priamo na povrchu detektora, aby bol čo najväčší počet detegovaných fotónov. 

 
Ďalšie spracovanie dát bolo zamerané na stanovenie reakčnej rýchlosti pre P

28
PAl a P

27
PMg a síce pre prvé 

tri merania, pre ktoré bola stanovená efektivita detektora. V prípade reakcií (n,γ) a (n,p) sa podarilo priamo 
určiť reakčnú rýchlosť a pre reakciu (n,α) ukázať, že je v podmienkach na KJR merateľná. 
 
 
7. Záver 
 

Hlavným cieľom merania bolo ukázať, že aj niektoré ťažko merateľné aktivačné reakcie sú na KJR 
merateľné. Stanovenie reakčnej rýchlosti pre P

28
PAl a P

27
PMg a identifikácia gama liniek od 24Na v spektre to 

potvrdzuje. V blízkej budúcnosti sa plánuje  premerať efektivitu HPGe detektora vo všetkých geometrických 
polohách, čo v prípade znovuožiarenia hliníkovej fólie umožní spresniť výsledky aj pre 24Na. Ďalšou 
z možností stanovenia 24Na je použiť plošný žiarič a pred meraním nechať vymrieť krátkodobé nuklidy 
a taktiež sa zamerať aj na presné určenie chýb merania. Môžeme teda konštatovať, že v podmienkach na KJR 
sa môže realizovať štúdium ťažko merateľných aktivačných reakcií. 
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2 Pretože nebola určená efektivita a korekcia na „blízku“ geometriu a hodnota reakčnej rýchlosti by pre malú hodnotu píku bola 
ovplyvnená príliš veľkou chybou merania.  
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SIMULAČNÍ KÓD ŠKOLNÍHO JADERNÉHO REAKTORU VR-1 
VRABEC – ZÁKLADNÍ KONCEPCE 

 
Jan PĚNKAVA 
ČVUT Praha 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
Katedra jaderných reaktorů 

 
 

Abstrakt  
 

Od 3. 12 roku 1990 je na KJR – FJFI ČVUT v Praze v provozu jaderný reaktor VR-1 Vrabec sloužící 
především výukovým účelů. Pro zkvalitnění výuky a zlepšení tréninku studentů bylo rozhodnuto vytvořit 
v průběhu následujících několika let plnohodnotný PC simulátor tohoto unikátního zařízení.   

 
Práce započaly již v minulém roce bakalářskou prací studenta Jana Pěnkavy, ve které se zabýval 

analýzou a rozborem simulátorů především energetických reaktorů. V práci jsou simulátory přehledně 
roztříděny podle různých kritérií, jsou v ní rovněž shrnuta základní obecná pravidla, používaná při tvorbě 
simulačních kódů a ve zkratce je podán přehled o používaných numerických metodách, implementovaných 
v simulačních kódech. Na vybraných příkladech jsou rozebrány simulační kódy a jejich jednotlivé součásti, 
s důrazem na matematicko-fyzikální popis probíhajících dějů v soustavě. Práce se rovněž zabývá vývojovými 
programy pro tvorbu a vývoj simulátorů, které stručně charakterizuje. V jejím závěru je předložen předběžný 
rámcový návrh simulátoru reaktoru VR-1. 
  

V současné době je na KJR vytvořena skupina studentů a pracovníků zabývající se vývojem 
simulátoru a byly již podniknuty první kroky v tvorbě simulátoru, tj. především ideové vytvoření podoby 
simulátoru a volba jeho programové koncepce a struktury. Velký důraz je kladen na univerzálnost  a pružnost 
vznikajícího kódu, který by měl být snadno modifikovatelný podle požadavků praxe na KJR. K základním 
požadavkům na simulátor patří bezproblémová změna konfigurace aktivní zóny a případně i jiných vlastností 
reaktoru. Dále jsou kladeny požadavky na archivaci simulovaných dat, na možnost simulace ve vícebodové 
kinetice atd.  
 
 
1.  Úvod 
 

Simulačními kódy se obecně rozumí takové počítačové programy, které dokáží na základě 
implementovaných matematických modelu simulovat procesy v technických zařízeních. Použití simulačních 
kódů je naprosto univerzální. Simulace našly uplatnění ve všech odvětvích průmyslu a za jejich prudký 
rozvoj vděčíme hlavně stále výkonnější a dostupnější výpočetní technice. Také proto vznikla na KJR snaha 
vytvořit pomocí stávajících prostředků vlastní simulační kód. 
 
2.  Kladené požadavky a vytyčené cíle 
  

Na simulační kód, který je v současnosti vyvíjen na KJR, je kladeno množství požadavků. Jsou 
předem definovány jeho vlastnosti, matematicko-fyzikálním modelem počínaje, přes strukturu programu a 
jeho maximální optimalizaci, až po grafické uživatelské rozhraní. 
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 Vzhledem k tomu, že aktivní zóna (AZ) reaktoru VR-1 bývá poměrně často obměňována, je toto 
potřeba zohlednit a provádět změny vstupních dat pro simulaci. Tyto změny musí být proveditelné bez 
jakéhokoliv zásahu do vnitřní struktury simulačního kódu. Počítá se také s možností exportu nasimulovaných  
dat do samostatných souborů. To by umožnilo jejich následnou analýzu a další zpracování. 
 
 Simulační program nesmí mít přehnané nároky na hardwarové vybavení, na kterém bude provozován. 
Proto je též věnována pozornost optimalizaci kódu, která by pravděpodobně pokračovala i po dokončení 
vývoje matematicko-fyzikálního modelu. Cílem optimalizace bude bezproblémový běh na standardním PC. 
Lze rozlišit dvě roviny optimalizace. První rovinou se rozumí optimalizace programu jako celku, tzn. 
efektivní komunikace mezi moduly a správné strukturování simulačního kódu. Další rovina je na úrovni 
výpočetních algoritmů a podprogramů pro správu dat. 
 
 U každého simulátoru je kladen důraz na přesnost simulace. Vzhledem k tomu, že se nebude jednat o 
simulátor analytický, nýbrž provozní, běžná tolerance bývá okolo 5 %. Samozřejmě bude snaha o 
minimalizaci odchylek v rámci možností. Více o validaci kódu je pojednáno v samostatné kapitole. 
 
 Protože reaktor VR-1 je nulového výkonu, chlazený přirozenou konvekcí, odpadá nutnost simulovat 
chladící okruh. Přesto by mohla být do kódu implementována možnost modelování teplotního pole v AZ, 
ačkoliv ohřev palivových souborů za provozu reaktoru je minimální.  
 
 Základem matematicko-fyzikálního modelu reaktoru budou numericky řešené rovnice bodové 
kinetiky. Předpokládá se, že vzhledem k malým rozměrům AZ reaktoru bude právě bodová kinetika 
dostatečným přiblížením. Změny konfigurace AZ by se do modelu bodové kinetiky promítly pouze změnou 
patřičných koeficientů. V dalších fázích vývoje simulátoru bude možné  rozšíření na kinetiky na 
vícebodovou, plně popisující prostorové rozložení hustoty toku neutronů v AZ. Tento režim je podstatně 
náročnější na množství vstupních konstant. K jejich získání lze využít výpočetní kódy, dostupné na KJR, 
např. MCNP3. 
 
 Co se týče řídícího systému a bezpečnostního řetězce, je nezbytně nutné aby i ty byly v simulátoru 
zahrnuty. Měly by být implementovány všechny funkce řídícího systému. Ve speciálním pracovním režimu 
by bylo možné (a jistě zajímavé) některé vlastnosti řídícího systému pozměnit, případně omezit jeho zásahy. 
 
 Nelze ani zanedbat grafické rozhraní mezi uživatelem a simulačním kódem. Pro výcvik studentů bude 
jistě vhodné vytvořit rozhraní co nejpodobnější ovládacímu pultu ve velíně. To ale nebrání možnosti vytvořit 
další interaktivní rozhraní, pomocí kterého bude práce se simulátorem efektivnější. Simulátor bude ovládán 
pomocí standardních vstupních zařízení PC. 

 
Na vývoj modulů samotného simulátoru může plynule navázat vývoj jednotek, umožňujících 

hodnocení zásahů uživatele podle předem volitelných kritérií, případně spouštění tzv. testových úloh. Tyto 
úlohy obvykle spočívají v tom, že uživatel má za úkol vykonat s reaktorem předepsané manipulace, které se 
provádí za běžného provozu i ve výjimečných situacích. Kvalita zásahů je úměrná schopnostem a 
dovednostem operátora. 
 
3.  Základní struktura simulačního kódu 
  

Po společných úvahách a diskusích byl pro vývoj simulátoru zvolen objektově orientovaný 
programovací jazyk Delphi, produkt firmy Borland. V současnosti tato společnost volně distribuuje verzi 7.0 
                                                 
3 Z angl. Monte Carlo N-Particle Code 
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Personal. Snahou je co možná nejvíce využít výhodných vlastností objektově orientovaného programování 
(OOP). Tato technika se jeví jako velmi vhodná k řešení problému tvorby simulačního kódu. Pro zrychlení 
běhu simulace je uvažováno naprogramovat výpočetní jádro systému například v programovacím jazyce 
FORTRAN. 
  

Velká univerzálnost simulátoru vyžaduje citlivý a uvážlivý přístup během celého procesu tvorby 
kódu. Čím více pozornosti bude základní struktuře a univerzalitě programu věnováno, tím snadnější budou 
jeho případné modifikace a vylepšení, neboť se počítá s dlouhodobým vývojem ve více etapách a možná i 
více generacích studentů. 
  

Předpokládá se, že program bude strukturován tak, jak je běžně zvykem u podobných projektů. 
Snahou bude rozdělit programový kód na vzájemně nezávislé moduly, které bude možno samostatně sestavit 
a odladit. Poté budou začleněny do celku. Takovými moduly se rozumí programové jednotky, případně 
dynamicky linkované knihovny (DLL).  
  

Stavební kameny programu lze obecně rozčlenit do několika skupin se společnými rysy. Je potřeba 
vytvořit spolehlivý základ, který bude schopen zajistit běh implementovaných matematických modelů, jejich 
vzájemnou komunikaci a správu nasimulovaných dat. Další moduly obstarají komunikaci s uživatelem a 
zobrazení výsledků simulace. Z našeho pohledu nejzajímavější část budou tvořit matematické modely 
jaderného reaktoru. 
 
4.  Matematicko-fyzikální model reaktoru VR-1 
 

Již bylo zmíněno, že reaktor VR-1 je nulového výkonu, což v praxi odpovídá situaci, kdy se nepatrné 
změny teploty paliva a chladiva v AZ nepromítnou do změn reaktivity reaktoru, nepůsobí žádné teplotní 
zpětné vazby. V důsledku nízkého výkonu je v reaktoru rozštěpeno jen minimální množství paliva, tudíž 
nevznikají prakticky žádné štěpné produkty, které by mohli mít výraznější vliv na reaktivitu systému (hlavně 
xenon a jód). V těchto skutečnostech lze spatřovat jistou výhodu, neboť matematický model reaktoru je 
v tomto případě nezávislý na teplotním poli v AZ a složení palivové zavážky je neměnné. 

 
I přes uvedené zjednodušení bude do modelu AZ vstupovat množství parametrů. Je nutné ocenit 

konfiguraci AZ, znát kalibrační křivky řídících i bezpečnostních tyčí a případně zahrnout vliv jiných 
absorbátorů v AZ (kanály měření neutronového toku, experimentální kanály aj.). To vše je potřeba ve formě 
konstant předat modelu. Navíc, u reaktoru VR-1 bývá poměrně často obměňována konfigurace AZ, 
s ohledem na právě probíhající experimenty. I takto vzniklé velké rozdíly mezi zavážkami je nutné 
implementovat. Simulace bude fungovat jednak na základě rovnic bodové kinetiky, ale počítá se i 
s rozšířeným režimem vícebodové kinetiky. To ovšem vyžaduje mnohem podrobnější knihovnu vstupních 
dat AZ. Patrně budou využity sofistikované výpočetní kódy ke stanovení konstant pro vícebodovou kinetiku, 
neboť tyto hodnoty obecně závisí například na okamžitém výkonu reaktoru a poloze řídících tyčí. 
  

Na model AZ pravděpodobně naváže v dalších etapách vývoje simulátoru termohydraulický model, 
podávající informace o teplotním a rychlostním poli chladiva v AZ. Přestože bylo řečeno, že ohřev chladiva a 
paliva v AZ je za provozu na plném výkonu prakticky neměřitelný, nelze tvrdit, že je nulový. Proto by právě 
výsledky simulace mohly přispět k vytvoření přesnějších představ o poměrech v AZ. Nehledě na to, že 
simulace umožňuje provozovat virtuální reaktor i na vyšších výkonech než dovolují předpisy skutečného 
zařízení. Na takových výkonech, kdy je ohřev paliva i chladiva výraznější než za povoleného provozu. 
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 Vedle výše zmíněných matematických modelů bude souběžně fungovat i model bezpečnostního a 
řídícího systému. Tento systém v sobě zahrnuje provozní měření výkonu reaktoru, nezávislou výkonovou 
ochranu, bezpečnostní řetězec a množství dalších ochran a blokád. Reaktor VR-1 byl vůbec prvním 
reaktorem s digitálním řídícím systémem. Ten v současnosti pracuje na bázi průmyslového PC s patřičným 
softwarem. 
 
 
5.  Validace - ověřování přesnosti simulace 
 

Aby byl simulátor reaktoru VR-1 použitelný pro výuku a bylo možno jej představit širší veřejnosti, je 
bezpodmínečně nutné prokázat, že výsledky simulace odpovídají chování reálného reaktoru. K tomu slouží 
právě validace simulačního kódu. 
 
 Validace může probíhat dvěma způsoby; přímo za běhu reaktoru, nebo s využitím archivovaných 
provozních dat.  V prvním případě by byly současně prováděny stejné manipulace s reaktorem a se 
simulátorem. Následně by byly porovnávány např. zaznamenané průběhy výkonu. 
 
 Jinou možností je využít stávající zařízení k archivaci dat na reaktoru, neboť  v průběhu provozu jsou 
všechny důležité veličiny v krátkých intervalech zaznamenávány. Bylo by možné vybrat z archivu parametry, 
získané během určitého experimentu. Tato data by bylo potřeba zpracovat do formy vhodné k validaci. To 
znamená zvlášť oddělit povely obsluhy a měřené hodnoty. Následovalo by sestavení tzv. dávky (skupina 
povelů řídícímu systému v časovém sledu), která by odpovídala povelům obsluhy reaktoru při experimentu. 
Potom by bylo možno spustit dávku simulátorem a zaznamenávat výstupní hodnoty simulace. Porovnáním 
dat ze skutečného a virtuálního experimentu lze získat potřebné odchylky, které charakterizují přesnost 
simulace.  
 
 
6. Závěr 
 

Lze říci, že simulátory jaderných reaktorů v sobě spojují různá odvětví vědy, jako je fyzika, 
matematika, elektronika, programování, automatizace a regulace aj. Právě bouřlivému rozvoji elektroniky 
vděčíme za nynější vysokou úroveň simulační techniky. Je možno předpokládat, že tato úroveň ještě poroste. 
Již přes čtyřicet let trvá rozvoj trenažérů i simulátorů, a v současnosti pokračuje. Bez simulátorů si nelze 
představit výcvik personálu jaderných elektráren, ani tvorbu předpisů a analýzu přechodových procesů nebo 
abnormálních situací. Simulace velmi významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti jaderných 
zařízení. 
 
 
7. Literatura 
 
7.1 Matějka, K.: Experimentální úlohy na školním reaktoru VR-1, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005. 
 
7.2 Pěnkava, J.: Simulační kódy provozu jaderných reaktorů a elektráren, bakalářská práce, 2006. 
 
 
 
 



 

                 VUT v Brně, Odbor energetického inženýrství   82 
ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST „6. Mikulášské setkání mladé generace ČNS“ – 7. prosince 2006 

ZÁCHYTY ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ MIMO PRACOVIŠTĚ SE 
ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 
 
Petr KOVAŘÍK 
ÚJV Řež a.s. 

 
Abstrakt 
 

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. je majoritním zpracovatelem radioaktivních odpadů (RAO) v ČR. 
Pro tyto účely je v ÚJV zřízeno Centrum nakládání s RAO (Centrum). Mezi jeho činnosti patří zpracování 
RAO z produkce ÚJV i externích producentů až do formy vhodné k uložení v úložišti RAO, charakterizace 
RAO, dekontaminace a vyřazování z provozu.  

Záchytem se rozumí nález zdroje ionizujícího záření (ZIZ). V případě nálezu ZIZ záření musí být 
podle zákona č. 18/1997 Sb. v aktuálním znění kontaktován SÚJB a Policie ČR. Na vyžádání nálezce nebo 
SÚJB je kontaktován ÚJV Řež a.s. a na místo nálezu je vyslána zásahová skupina. Po příjezdu je provedeno 
měření dávkového příkonu na zachyceném vozidle (nákladu) a lokalizován zdroj ionizujícího záření. Podle 
výsledků charakterizace je místo zabezpečeno, aby nedocházelo k nežádoucímu ozáření osob. ZIZ je po 
dohledání naložen do zásahového vozidla a převezen podle platných předpisů daných vyhl. č. 317/2002 Sb. 
do Centra k dalšímu zpracování. Před odjezdem zásahového vozidla je na místě nálezu provedeno další 
měření, které vyloučí možný výskyt dalšího ZIZ nebo povrchové kontaminace. 
 
1. Úvod 
 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (Atomový zákon) 
říká, že každý provádějící činnosti vedoucí k ozáření má za povinnost dodržovat takovou úroveň radiační 
ochrany, aby riziko ohrožení života, zdraví osob a ŽP bylo tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout při uvážení 
hospodářských a společenských hledisek. I přesto, že je legislativou vytyčena mez, za kterou není možno 
uvolnit jakýkoliv radioaktivní materiál (dále RM) mimo pracoviště se zdroji ionizujícího záření (vyjma 
NORM materiálů), přesto dochází několikrát ročně k jeho nálezům ve spalovnách, hutích, atd.  
 
2. Postup v případě záchytu RM 
 

Pro detekci RM jsou používány detekční rámy na vjezdových branách spaloven, hutí, apod. Pokud 
projíždějící vozidlo obsahuje detekovatelné množství RM materiálu musí být odstaveno. Dále se postupuje 
podle pracovních postupů daného pracoviště je kontaktována Policie ČR, která na místo přijede. V případě 
potvrzení nálezu ZIZ je informován také SÚJB. SÚJB ve většině případů doporučí nálezci kontaktovat ÚJV 
Řež a.s., který má zkušenosti a příslušné vybavení pro řešení těchto situací.  

 
3. Výjezdová havarijní skupina ÚJV Řež a.s. 
 

V rámci vlastní potřeby je v ÚJV Řež a.s. zřízena havarijní skupina pro přepravu RM s 24 hodinovou 
pohotovostí, která disponuje potřebným technickým vybavením (kontejnery, měřící přístroje, …). Tato 
skupina po příjezdu na místo provede detailní proměření zadrženého nákladu, v případě potřeby vymezí 
ochranné zóny, dohledá RM a odveze jej ke skladování, charakterizaci a následnému zpracování do Centra 
nakládání s radioaktivními odpady (dále Centrum), jež je součástí ÚJV Řež a.s. Po převzetí zachyceného 
materiálu provede vyhodnocení záchytu a předá potřebné informace SÚJB.  



 

                 VUT v Brně, Odbor energetického inženýrství   83 
ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST „6. Mikulášské setkání mladé generace ČNS“ – 7. prosince 2006 

4. Používaná měřící technika 
 
Pro dohledání RM v nákladu a jeho základní charakterizaci je možno použít několika různých přístrojů. Pro 
dohledání ZIZ jsou používány přístroje FHT 1376 Mobile a FH 40 G s externí sondou případně s teleskopem. 
Pro měření povrchové kontaminace je používán např. přístroj Contamat FHT 111.  
 

 
Obr. 1) Používané detektory IZ – mobilní měřící jednotka „kufr“ (vlevo), přístroj pro měření povrchové 

kontaminace FHT 111M (vpravo) 
 

Po transportu zachyceného RM do Centra je možné provést zpřesňující měření pomocí gamma 
spektrometrie a dalších analytických metod. Centrum je vybaveno také radiografickým zařízením, které 
slouží ke zjištění vnitřní struktury RM.  
 
 
5. Transport 
 

Nalezený RM musí být transportován do Centra v souladu s platnou legislativou, tj. vyhl. 317/2002 
Sb. a mezinárodní dohodou ADR o přepravě nebezpečných věcí.  
 
 
6. Zpracování nalezeného RM 
 

Po rozhodnutí SÚJB o zpracování nalezeného RM je RM zpracován do formy vhodné pro uložení do 
úložiště radioaktivních odpadů. Pokud není nalezen majitel RM je zpracování a úprava včetně konečného 
uložení v úložišti je financováno státem.  

 
 
7. Příklady záchytů RM  
 

• Čidla ionizačních hlásičů požáru (241Am, 226Ra) 
 
• Předměty a zařízení související s používáním (nakládáním) se zdroji IZ 
 
• Lékařské RM (značené sloučeniny) 
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Obr. 2) Slisovaný sud obsahující ionizační hlásiče požáru (vlevo), ionizační hlásiče požáru (vpravo) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3) Kovový kontejner obsahující thorium (vlevo), měřící přístroj - 226Ra, 3.5 MBq (uprostřed), RM ze spalovny Malešice - 3 
MBq, 3 mGy/h (na povrchu) (vpravo) 
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Obr. 4) Nalezený RM ze skládky – ampule obsahující “prášek na stříbro“  226Ra, 150 kBq(vlevo), 2.8 MBq 226Ra(vpravo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5) Kontaminovaná rukavice - 1,2 MBq 226Ra, 100 mGy/h (na povrchu) (vlevo), prázdný kontejner na ZIZ nalezený ve Vltavě 

v roce 2005 (vpravo) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6) Sud s RM nalezený na skládce komunálního odpadu v roce 2004 - 226Ra, 0.5 MBq, 17 mGy/h (na povrchu) 
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8. Závěr 
 

V letech 2003 – 2005 řešila výjezdová havarijní skupina ÚJV Řež a.s. mnoho případů záchytů RM na 
území ČR (tab. 1). Počet by však byl zřejmě ještě vyšší, kdyby byly instalovány detekční rámy ve všech 
spalovnách, kovohutích, skládkách atd. Z hlediska radiační ochrany proto doporučujeme instalaci těchto 
zařízení  všude tam, kde by mohl být pravděpodobný výskyt RM. 

 
Tab. 1) Počty záchytů RM v letech 2003 - 2005 

Rok Počet výjezdů Z toho nález RM Uvolněno
2003 28 22 6 
2004 19 9 10 
2005 3 2 1 
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VÝZNAM STÁTNÍHO ÚSTAVU RADIAČNÍ OCHRANY 
V SOUVISLOSTI S PROVOZEM JADERNÝCH ELEKTRÁREN V ČR 

 
Milan BUŇATA 
Státní ústav radiační ochrany Praha 

 
 

Abstrakt 
 

Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) je rozpočtovou organizací zabývající se odbornými činnostmi v 
oblasti ochrany obyvatelstva před ionizujícím zářením. Jednou z jeho významných činností je zajištění 
činnosti radiační monitorovací sítě České republiky - sítě včasného zjištění s kontinuálním měřením (cca 50 
míst včetně okolí JETE a EDU), teritoriální sítě TL-dozimetrů (TLD) s čtvrtletním měřením (184 míst), 
měřicích míst kontaminace ovzduší a analýzy vzorků složek životního prostředí. S touto oblastí částečně 
souvisí činnost mobilní skupiny připravené provádět analýzy radiačních nehod a mimořádných událostí 
v terénu. Dále se ústav zabývá systematickým vyhledáváním budov se zvýšenou koncentrací radonu v ČR a 
vedením centrálních databází pro hodnocení expozice obyvatelstva ionizujícímu záření. V souvislosti 
s provozem JETE a EDU provozuje SÚRO lokální sítě TLD, které jsou nezávislé na TLD sítích příslušných 
Laboratoří radiační kontroly okolí JE. Další činností je tzv. nezávislý monitoring, kdy ústav vystupuje jako 
nezávislá strana při analýze hlavně plynných výpustí z JE. 
 
1.  Úvod 
 

Účelem existence Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) je ochrana obyvatelstva před vlivy 
ionizujícího záření. S touto činností souvisí monitorování radiační situace v České republice, a to jak za 
normálního stavu, tak v případě mimořádné události. V rámci tohoto monitorování se sledují dávkové 
příkony ve vybraných lokalitách a měří se aktivity vybraných radionuklidů v odebíraných vzorcích. Ke 
sledování dávkových příkonů slouží radiační monitorovací síť České republiky (RMS), která sestává 
z několika součástí. Jednou z nich je síť včasného zjištění, skládající se z cca 50 míst (včetně okolí JETE a 
EDU), na nichž jsou dávkové příkony měřeny kontinuálně. Dále je to síť termoluminiscenčních dozimetrů 
(TLD, viz Obrázek 1), zahrnující 184 míst, na nichž je radiační situace vyhodnocována ve čtvrtletních 
intervalech. Třetí složkou RMS je síť jedenácti měřících míst, na nichž je v týdenních intervalech sledována 
kontaminace ovzduší, a to hlavně radionuklidem 137Cs (v Praze i 85Kr). K tomuto účelu slouží zařízení pro 
odběr aerosolů. 
 

Monitorování radiační situace probíhá buď in situ, nebo v laboratoři. Pro potřeby měření in situ je 
v rámci SÚRO připravena mobilní skupina, která je vybavena přístroji pro terénní měření, a to jak pozemní, 
tak i letecké (ve spolupráci s armádou České republiky). Laboratorní měření probíhají v laboratořích SÚRO, 
kde se měří aktivity radionuklidů přítomných v odebraných vzorcích. Vzorky se analyzují nejčastěji γ-
spektrometrií pomocí polovodičových germaniových detektorů. Jako doplňující lze použít měření β záření a 
po chemické úpravě i α-spektrometrii. 
 
2.  Činnost SÚRO a provoz JE 
 

Činnost SÚRO souvisí s provozem jaderných elektráren v ČR ve dvou oblastech. První je sledování 
radiační situace v okolí JETE a EDU, druhou je „nezávislé“ monitorování vzdušných výpustí JE. 
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Obrázek 1 - Teritoriální síť TLD 

 
Sledování radiační situace v okolí JE je zajištěno výše uvedenou regionální monitorovací sítí. V okolí 

obou elektráren se nachází TLD dozimetry lokálních sítí (EDU – 12, JETE – 9), nezávislých na sítích 
Laboratoří radiační kontroly okolí (LRKO). U každé elektrárny je i stanice sítě včasného zjištění 
s kontinuálním měřením příkonu fotonového dávkového ekvivalentu. U obou elektráren jsou umístěny i 
zařízení na odběr aerosolů pro stanovení kontaminace ovzduší (EDU – 6, JETE – 8). 
 

„Nezávislé“ monitorování je proces, kdy je daná situace vyhodnocena jak provozovatelem, tak 
nezávislou organizací. Tento pojem je většinou třeba chápat jako monitorování zajišťované nezávislou 
organizací ve spolupráci s provozovatelem. „Nezávislé“ monitorování vzdušných výpustí JETE a EDU 
spočívá ve sledování aktivit aerosolů a vzácných plynů. Odběr vzorků zajišťuje provozovatel a po analýze ve 
vlastních laboratořích je zašle k analýze na SÚRO. Poté se provádí statistické srovnání obou výsledků, a to 
tak, že se určí interval minimální a maximální aktivit daného radionuklidu pro daný odběr, rozšíří se o 
kombinovanou nejistotu a určuje se průnik intervalů stanovených SÚRO a JE. V případě nenulového průniku 
jsou výsledky označeny jako shodné, v opačném případě jako neshodné (viz Obrázek 3). 
 
3.  Aerosoly ve výpustích z JE 
 

V rámci sledování aerosolů ve vzdušných výpustech z JE bylo sledováno množství transuranových 
prvků a závislost velikosti částic na druhu radionuklidu. 
 

Transurany představují prvky, které se nepodílí na celkové aktivitě vypouštěné z JE vysokou měrou. 
Představují však vysokou biologickou zátěž. Patří vesměs k obtížně stanovitelným radionuklidům, a tak se 
jejich problematikou zabývá poměrně málo pracovišť. Transurany se do ventilačního komína (VK) dostávají 
z kontaminovaného chladiva, kam většinou proniknou přes defektní pokrytí palivového článku. Obrázek 3 
ukazuje časový průběh aktivit sledovaných transuranů vypouštěných z VK 1 (blok 1 a 2). Lokální maxima 
odpovídají odstávkám reaktorů, maximum ve 3. kvartálu 1996 je způsobeno poruchou pokrytí jednoho 
palivového článku, maximum v roce 1999 je ještě důsledek této poruchy, kdy byl vyměněn kontaminovaný 
článek. 
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Obrázek 2 - Celkové čtvrtletní aktivity 60Co ve výpusti z VK-1 EDU stanovené SÚRO a provozovatelem 
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Obrázek 3 - Aktivity sledovaných transuranů uvolňovaných do ovzduší z VK-1 EDU 

 
Ke sledování závislosti velikosti částic na druhu radionuklidu byl použit kaskádní impaktor. Jedná se 

o zařízení sestávající z několikastupňové kaskády filtrů, kde každý následující je jemnější než předchozí. 
Měřením γ-spekter jednotlivých filtrů tak lze zjistit interval velikostí částic pro jednotlivé radionuklidy. Za 
průtoku 0,565 m3/min jsou meze třídění pro jednotlivé stupně 10,2; 4,2; 2,1; 1,3; 0,69; 0,39 μm. Příklad 
zastoupení radioniuklidů pro jednotlivé velikosti částic ukazuje Obrázek 4 – měřeno na VK hlavního 
výrobního bloku 2 (HVB-2) JETE v období odstávky od 9.2. do 23.2.2004. 
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Obrázek 4 - Zastoupení aktivity v aerosolu v závislosti na jeho aerodynamickém průměru pro jednotlivé 
radionuklidy z vnějšího ventilačního komínu HVB-2 JETE od 9.2. do 23.2. 2004 v době odstávky 

 
4.  Vzácné plyny ve výpustích z JE 

 
Monitorování aktivit vzácných plynů vypouštěných z JE se provádí tlakováním vzduchu z výpustě do 

tlakových lahví a jejich následným měřením pomocí γ-spektrometrie. Tlakové lahve (viz Obrázek 5) se 
kompresorem plní na tlak 19 – 20 MPa. Měření se poté provádí buď přenosným detektorem na místě nebo 
v laboratoři SÚRO. Výhodou laboratorního měření je vyšší citlivost díky stínění, výhodou měření na místě je 
možnost změřit krátkodobé radionuklidy. 

 
Obrázek 5 - Soustava šesti tlakových nádobek spojených do prstence, vlevo provedení ETE, vpravo SÚRO 
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Na Obrázek 6 jsou zobrazeny objemové aktivity vybraných vzácných plynů ve ventilačním komínu 

prvního bloku JETE. Z grafu je vidět, že kvůli technologické chybě byl až do jara 2003 vzduch do komína 
vypouštěn mimo zadržovací kolony, což způsobilo zvýšené naměřené hodnoty aktivit těchto vzácných plynů. 
V červnu 2003 byla závada odstraněna a hodnoty klesly o 2-3 řády. 
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Obrázek 6 - Objemové aktivity vzácných plynů ve vnitřním ventilačním komínu HVB-1 ETE 

 
 
5. Závěr 
 

Státní ústav radiační ochrany se významnou měrou podílí na provozu jaderných elektráren v České 
republice. Provozováním regionální monitorovací sítě zajišťuje včasné zjištění mimořádné radiační události a 
jejího rozsahu a zároveň poskytuje kontrolu výsledků zjištěných laboratořemi radiační kontroly okolí obou 
elektráren. Sledováním vzdušných výpustí z JE zajišťuje jejich „nezávislé“ monitorování a navíc se tak podílí 
na výzkumu chování radioaerosolů (zvláště pak transuranů) a vzácných plynů v jaderných zařízeních. 
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JEDNODUCHÉ METODY ANALÝZY SIGNÁLU V ČASOVÉ OBLASTI 
 

Martina NEUMANOVÁ 
Západočeská univerzita Plzeň  
Katedra informatiky a výpočetní techniky  

 
 
 

Abstrakt 
  

V současné době jsou opomíjeny metody zpracování signálů v časové oblasti. Je to dáno širokým 
rozvojem algoritmů pro frekvenční transformace. V předkládaném příspěvku jsou prezentovány některé 
algoritmy zpracování, vracející se k pozorované formě signálu. Budou to především postupy filtrace metodou 
klouzavých průměrů s optimální volbou okna. Dále budou předloženy metody zjišťování „filtrované“ 
rychlosti změn. Příspěvek bude obsahovat i některé postupy korelační analýzy signálů. Vykládané metody 
budou prezentovány na fyzikálních příkladech zpracování (teplota).  
 
 
1. Úvod 
 
 V běžné praxi se setkáváme s velkou třídou úloh (primárně z časové oblasti) řešících zpracování 
signálu. S rozvojem algoritmických prostředků (zvl. rychlé diskrétní Fourierovy transformace) je  řešení 
přesouváno do frekvenční oblasti. Má to své výhody a také nevýhody. Frekvenční analýza předpokládá 
některé dodatečné informace o spektru signálu. U signálů s časově proměnnými charakteristikami je užití 
klasických předpokladů o spektru problematické. Takový problém substituuje robustnost spektrálních 
postupů. Tato práce má za úkol dílčí návrat do časové oblasti a prezentaci některých možných analytických 
metodik. 
 
2. Filtrace plovoucím průměrem 
  

Jedná se o často používaný postup, kterým se získává trendový popis signálu. Při analýze ex-post 
bývá popsána následujícím vztahem:  

∑
+=

−=

+
+

=
ki

ki
k itx

k
ty )(

12
1)(                                                                 (1) 

kde )(tx   je filtrovaný signál a  
 )(tyk   je jeho filtrace, trendový průběh, systematická složka  
 

U těchto relativně jednoduchých filtrů je (pokud nemáme nějakou dodatečnou informaci) problém 
volby vhodné délky okna (tj. parametru k ). Pokud zvolíme k  malé zůstane u „systematické“ složky 
podstatná „zbytková  šumová“ komponenta. Pokud zvolíme k velké, tak dochází k „přehlazení“ signálu a 
k přidávání „lokálně konstantnímu“ posunutí k původní „systematické složce“. Proto je důležitá analýza 
odchylek filtrovaného průběhu od původního.  Tyto odchylky lze měřit nějakou charakteristikou variability 
řady absolutní odchylky: 

)()()( tytxta kk −=  
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Obecně: )),(;(),,( 00 0 n
t

tn ttakfttkyvariabilit k= je funkcionál závislý na hloubce filtru, na průběhu absolutní 

odchylky a samozřejmě také na intervalu pozorování ntt ,0 . Tento funkcionál může mít různé reprezentace, 
např. : 

( ){ }takttt n,0

max
∈

  maximum absolutní odchylky na daném intervalu 

( ){ }taperc k
ttt n,
1

0∈
−α   α−1 % percentil odchylky na daném intervalu 

( ){ }taprumer k
ttt n,0∈

 průměr odchylky na daném intervalu 

…… 
 
 

Jejich průběh je demonstrován grafem: 

Některé charakteristiky absolutní odchylky pozorovaných hodnot od 
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Obrázek 1.: Průběh některých charakteristik variability absolutní odchylky (teplota)  
pro různé „délky“ okna k. 

 
Jak je vidět míra variability je pro malé délky filtru dosti proměnlivá a od určitého k „rovnoměrně“ 

roste = dochází k „přehlazení“. Taková skutečnost je „viditelnější“ z průběhu diference míry variability podle 
délky (hloubky) filtru. Opět obrázek: 

Změny některých charakteristik absolutní odchylky pozorovaných 
hodnot od trendu.
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Obrázek 2.: Průběh diferencí některých charakteristik variability absolutní odchylky (teplota)  
pro různé „délky“ okna k. 
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 Pro daný průběh (teploty) je zřejmé, že pro filtrace s hloubkou přes 75 vzorků dochází již jen k 
„posouvání nahoru“. Vyloučíme-li maximum jako míru variability (je citlivé na extrémní hodnoty), pak 
filtrací dochází již jen k zhoršování od hloubky 65.  Tomu nasvědčuje hlavně průměrná absolutní odchylka. I 
pro jiné případy se míra ( ){ }taprumer k

ttt n,0∈
 jeví jako vhodný prostředek pro stanovení hloubky filtru.  

 
3. Sledování variability v čase 

k-derivace 
 U „zašuměného“ signálu je velkým problémem měřit jeho časovou proměnnost (rychlost), jelikož 
diference zesilují šum. Proto je užitečný některý aparát, který současně respektuje časovou proměnnost a 
zároveň přijatelnou míru filtrace. Jednou z možností, která toto respektuje je plovoucí regrese. V tomto 
případě je každému bodu t  přiřazena hodnota: 

, ,( );  t k t k t k t kt x t t tα β− + − +→ → +  

kde kt,ktkt,kt t +−+− + βα  je klasická lineární regrese počítaná z hodnot průběhu )t(x  na intervalu kt,kt +−  
a k  je hloubka okna. Podstata metody je v tom, že se pro každý „časový“ bod počítá regrese znova a 
v oddělení obou koeficientů lineárního regresního vztahu. kt,kt +−α  je vlastně směrnice přímky v daném 
časovém bodě proložené pozorovaným průběhem v jeho k-okolí. Takové hodnotě budeme říkat k-derivace. 
Její průběh je demonstrován na následujícím obrázku: 
 

Měřená teplota a k-derivace 
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Obrázek 3.: Průběh teploty v druhém místě a její k-derivace pro k=50. Hodnoty k-derivace jsou v °C/min 

 

k-StD,  plovoucí směrodatná odchylka – měření skedasticity odchylky od k-filtrace 
 Pohled na skedasticitu signálu nám může poskytnout „plovoucí výběrová směrodatná odchylka“ nad 
odchylkou původního signálu od jeho k-filtrace. Výpočet je analogický výpočtu k-derivace: 

( )
( )( )2

-
2

k

i k

x t i x
k StD t

k
=−

+ −
=

∑
, 

kde: )t(x  je pozorování v čase t  
 k  je hloubka okna 
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 x  je průměr z hodnot ( )x t k−  až ( )x t k+ . 
Výsledky jsou opět demonstrovány grafem: 

Měřené teploty-odchylky a k-StD ve dvou místech
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Obrázek 4.: Průběh odchylky teploty v druhém místě a její k-StD pro k=50. Hodnoty k-StD jsou v °C 
 

Plovoucí k-vzájemná korelace 
 Pohled na korelovanost signálů nám může poskytnout „plovoucí korelační koeficient“, ten je stejně 
jako v předchozích případech počítán z dat ( )x t k−  až ( )x t k+ , kde k  je opět hloubka okna. Příklad 
výsledku jse na následujícím obrázku: 
 

 k-vzájemná korelace dvou měření teplot
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Obrázek 5.: Průběh k-vzájemné korelace teplot  ve dvou místech pro k=50.  

 
Tvarová filtrace, paměť signálu, detekce lokálních extrémů 

 Velice častou úlohou je určování polohy extrémů nebo „opakujících se tvarů“. Tuto úlohu lze 
přiměřeně řešit pomocí rankových lokálních statistik. Nejprve stručně, co to je ranková lokální statistika 
v případě analýzy signálů. Mějme pozorované hodnoty signálu z nějakého k-okolí signálu: 

( ),  ( 1),  ...,  ( 1),  ( ),  ( 1), ...,  ( 1),  ( )x t k x t k x t x t x t x t k x t k− − + − + + − +  
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Tyto hodnoty pak seřadíme podle velikosti vzestupně: 

(1) 1 (2) 2 ( 1) 1 ( )( ),  ( ),  ...,  ( ),  ( )k t k k kx t x t x t x t− + −  

Potom pod rankem pozorované hodnoty )t(x i)i(  budeme rozumět číslo i, tj. pořadí pozorované hodnoty 
v setříděné řadě. Formálně zapsáno i))t(x(rank i)i(kt,kt =+− . V některých úlohách je třeba abstrahovat od 

délky zkoumaného okolí, z toho důvodu se pak zavádí procentní rank  
k

i))t(x(kpercentran i)i(kt,kt 2
1−

=+− . 

Posunutí o 1 je zde jen z důvodu aby procentní rank (relativní) byl v intervalu 10, .  
Pokud se ranková hodnota blíží jednotce, tak se signál chová jako lokální maximum. Obdobně, pokud se 
ranková hodnota blíží nule, tak se signál chová jako lokální minimum. Vlastnosti rankových hodnot budeme 
opětovně prezentovat grafy.  
 

Měřené teploty a jejich lokální tvar
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Obrázek 6.: Teplota a její lokální (procentní) ranková funkce pro k=50.  
 

Z předchozího obrázku plyne, že pro některé průběhy bude třeba dodatečné filtrace (nebo prahování 
rankové funkce). Nejprve filtrace rankového průběhu, pomocí plovoucího průměru o délce 101: 
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Měřené teplota a její lokální tvar-filtrovaný
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Obrázek 7.: Teplota a její lokální (procentní) filtrovaná ranková funkce pro k=50.  
 
 
Alternativní přístup spočívá ve filtraci původního signálu a následném použití rankové funkce.  
 
 

Měřená teplota a její lokální tvar-filtrovaný
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Obrázek 8.: Filtrovaná teplota v druhém místě a její lokální (procentní) ranková funkce pro k=50.  
 

 
Je evidentní, že druhý postup může být v některých případech výhodnější. Filtrací signálu dojde i 

k „lokálnímu vyjasnění“ lokálního extrému. 
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3. Shrnutí 
 
 Prezentovaná metodika nemá ambici nahradit frekvenční postupy. Cílem prezentace je upozornit na 
to, že některé drobné modifikace klasických statistických postupů mohou v časové oblasti analýzy signálů 
vést na názorné a interpretovatelné výsledky. Použití „nelineárních“ postupů (rankových) patrně dá nové 
podněty pro tuto oblast. Zavedení logických vztahů mezi detekovanými skutečnostmi (např. mezi dvěma 
lokálními minimy by mělo být alespoň jedno lokální maximu) si vyžádá další zkoumání. 
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Abstrakt 
 

 Príspevok sa zaoberá  využitím Monte Carlo transportného kódu MCNP-4C2 v oblasti jadrovej fúzie. 
Zameriava sa na jadrovú analýzu zliatiny na báze medi (CuCrZr)  a zliatiny      Fe-9%Cr (Eurofer 97), 
vystavených intenzívnej hustote toku vysokoenergetického neutrónov s energiou 14,1 MeV. Zliatina CuCrZr je 
jedeným z možných materiálov pre prvú stenu a Eurofer 97 možným konštrukčným materiálom 
experimentálneho termojadrového fúzneho reaktora ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). 
Jadrová analýza uvedených materiálov sa zaoberá stanovením distribúcie hustoty toku a fluencie 
vysokoenergetických neutrónov a simuláciou radiačného poškodenia materiálov v podobe počtu primárne 
vyrazených atómov, intenzity vyrážania a počtu vyrazení na atóm, výpočtom tvorby plynných produktov (H, D, 
T a He) a výťažkov jadrových reakcii. Výsledky výpočtov budú použité na parametrizáciu ďalších výpočtových 
kódov určených na ocenenie radiačného poškodenia materiálov (kódy založené na metóde molekulárnej 
dynamiky) a podporu experimentálnych metód zameraných na štúdium radiačného poškodenia (PAS – 
pozitrónová anihilačná spektroskopia). 

 
1. Úvod 
 

Odolnosť materiálov voči vysokým fluenciam vysokoenergetických neutrónov je jedným zo závažných 
problémov pokročilých materiálov určených pre fúzne technológie. Dlhodobý vývoj fúznych reaktorov (ITER, 
DEMO a PROTOTYPE) sa intenzívne zameriava na výskum materiálov, ktoré budú schopné účinne odolávať 
vysokému neutrónovému zaťaženiu prvej steny a konštrukčných častí ako aj intenzívnym tepelným tokom pri 
minimálnej aktivácii za účelom obmedzenia nevyhnutnej výmeny vnútroreaktorových komponentov na 
najnižšiu možnú mieru. Výber a vývoj feritových-martenzitových 9-12%Cr ocelí s redukovanou aktiváciou 
a radiačným poškodením je založený na výborných skúsenostiach s komerčne používanými 9-12%Cr oceľami. 
Ako výsledok výskumu uskutočnenej v niekoľkých asociáciách Európskej únie (EÚ), bola špecifikovaná a 
vyrobená oceľ s obsahom 9%Cr s obchodným označím Eurofer 97, ktorá je predpokladaným štrukturálnym 
materiálom pre DEMO koncept, v súčasnosti vyvíjaný v EÚ a ktorý bude testovaný v reaktore ITER. Druhý zo 
skúmaných materiálov – zliatina na báze medi (CuCrZr) je navrhovaným materiálom pre prvú stenu fúzneho 
reaktora ITER. 
 
2. Výpočtový model 
 

Geometrický model analyzovanej vzorky materiálu Eurofer 97 je tvorený plieškom obdĺžnikovitého 
tvaru s rozmermi 12 x 12 x 0,5 mm, viď obr. 1. Tvar modelovanej vzorky korešponduje s tvarom vzorky 
používanej pri meraniach PAS. 
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Zdroj neutrónov 

0,5 mm 

12 mm 

12 mm 
Fe-9%Cr 

(Eurofer 97) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1  Geometrický model zliatiny Eurofer 97. 
 

Model zdroja pozostáva z plošného zdroja monoenergetických neutrónov s energiou 14,1 MeV 
nachádzajúceho sa na hraničnej ploche vyšetrovanej vzorky. Zloženie analyzovaných materiálov je 
uvedené v tab. 1. 
 
Tab. 1  Materiálové zloženie skúmaných zliatin. 

Zliatina Hustota 
(g/cm3) 

Prvkové 
zloženie 

Zastúpenie 
(%) Izotopické zloženie 

Fe     91,000 54Fe, 56Fe, 57 Fe, 58Fe Fe-9%Cr 
(Eurofer 97) 7,798 

Cr       9,000 50Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr 
Cu 98,683 63Cu, 65Cu 
Cr 0,754 50Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr 
Zr 0,163 90Zr, 91Zr, 92Zr, 94Zr, 96Zr CuCrZr 8,769 

Cs 0,400 133Cs 
 
 
3. Výsledky výpočtu 
 

Výsledky výpočtov transportným kódom MCNP-4C2 zahŕňajú  parametre charakterizujúce radiačné 
poškodenie materiálu Eurofer 97 (tab. 2) v podobe počtu primárne vyrazených atómov (pka - primary knock-
on atoms), intenzity vyrážania (Rd - displacement rate) a počtu vyrazení na atóm (dpa - displacemnt per 
atom) a parametre charakterizujúce tvorbu plynných produktov v zliatine Eurofer 97 a CuCrZr (tab. 3 a 4) 
ako aj výťažky jadrových reakcii na izotopoch analyzovaných materiálov (tab. 5 a 6) vplyvom 
vysokoenergetických neutrónov. Výsledky výpočtov sú pre Eurofer 97 uvedené pri fluencii Φ a pre CuCrZr 
normované na zdrojový neutrón. 
 
Tab. 2 Parametre charakterizujúce radiačné poškodenie materiálu Eurofer 97. 

Parameter Hodnota pri fluencii Φ 
Počet primárne vyrazených atómov (1/cm3) 1.028E-01⋅Φ 

Intenzita vyrážania (vyraz./cm3) 2.817E+03⋅Φ 
Počet vyrazení na atom (dpa) 3.700E-20⋅Φ 

Počet vyrazení na zdrojový neutrón (vyraz./z.n.) 1977 
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Tab. 3  Produkcia častíc v materiály Eurofer 97. 

Častica Normovaná produkcia 
[1/(zdrojový neutrón⋅cm3)] 

Produkcia pri fluencii Φ (1/cm3) 

fotón 2.11196E-01 3.010E-01⋅Φ 
protón 1.29793E-02 1.850E-02⋅Φ 
deutérium 3.48729E-04 4.970E-04⋅Φ 
trícium 5.00806E-06 7.138E-06⋅Φ 
3He 2.72438E-08 3.883E-08⋅Φ 
4He 2.45279E-03 3.496E-03⋅Φ 

 
Tab. 4  Produkcia častíc v materiály CuCrZr. 
Častica Normovaná produkcia 

[1/(zdrojový neutrón⋅cm3)] 
fotón 2.47490E-01 
protón 1.38658E-02 
deutérium 3.05522E-04 
trícium 4.79587E-07 
3He 1.34663E-04 
4He 2.72241E-03 

 
Parametre radiačného poškodenia, produkcie plynov a výťažkov jadrových reakcii boli stanovené 

pomocou MCNP výpočtového kódu v súlade s nasledovnými vzťahmi: 
 

Priemerný počet primárne vyrazených atómov (pka): 
 

∫Φ=
SN

d

E

E
S dEEENPKA )()( σ   (1/cm3)               (1) 

 
kde N - atómová hustota, 
 Φ(E) - fluencia neutrónov, 
 σS(E) - mikroskopický účinný prierez rozptylu, 
 ESN - energia zdrojového neutrónu, 
 Ed - minimálna energia neutrónu potrebná na vyrazenie 

atómu z uzlovej pozície jej kryštalickej mriežky  
 

Intenzita vyrážania (Rd): 
 

∫
∞

Φ=
0

)()( dEEENR dd σ   (vyraz./cm3)                (2) 

 
kde σd(E) - účinný prierez pre vyrazenie 
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Vyrazenie na atóm (dpa): 
 

∫
∞

Φ=
0

)()( dEEEDPA dσ   (dpa)                 (3) 

Výťažky jadrových reakcií (Ri):  
 

∫
∞

Φ=
0

)()( dEEENR ii σ   (1/cm3)                (4) 

 
kde σi(E) - mikroskopický účinný prierez pre reakciu i 

 
 
Tab. 5  Výťažky jadrových reakcii na izotopoch Fe. 

Izotop Reakcia Produkt       Počet reakcii 
        (1/cm3) 

(n,2n) 
53Fe (8.51 min, EC) → 

53Mn(3.74E06 y, EC) → 53Cr 
stabilný 

2.665E-05⋅Φ 
 

(n,n´p) 53Mn(3.74E06 y, EC) → 53Cr 9.965E-04⋅Φ 

(n,p) 
54Mn(312.3 d, EC) → 54Cr stabilný 

(312.3 d, β-)   → 54Fe stabilný 
1.529E-03⋅Φ 

 
(n,d) 53Mn(3.74E06 y, EC) → 53Cr 4.340E-05⋅Φ 
(n,t) 52Mn(5.591 d, EC) → 52Cr stabilný 2.426E-07⋅Φ 

(n, α) 51Cr (27.7025 d, EC) → 51V stabilný 3.972E-04⋅Φ 

54Fe 

(n,γ) 55Fe(2.73 y, EC) → 55Mn stabilný 3.648E-06⋅Φ 
(n,2n) 55Fe(2.73 y, EC) → 55Mn stabilný 3.112E-02⋅Φ 
(n,n´p) 55Mn stabilný 2.538E-03⋅Φ 
(n,p) 56Mn (2.5785 h, β-) → 56Fe stabilný 7.996E-03⋅Φ 
(n,d) 55Mn stabilný 4.351E-03⋅Φ 

(n,t) 
54Mn (312.3 d, EC) → 54Cr stabilný 

(312.3 d, β-)   → 54Fe stabilný 1.855E-06⋅Φ 

(n, α) 53Cr stabilný 5.120E-03⋅Φ 

56Fe 

(n,γ) 57Fe stabilný 6.671E-05⋅Φ 
(n,2n) 56Fe stabilný 1.383E-03⋅Φ 
(n,p) 57Mn (85.4 s, β-) → 57Fe stabilný 9.205E-05⋅Φ 
(n,d) 56Fe stabilný 5.456E-06⋅Φ 
(n,t) 55Mn stabilný 2.444E-08⋅Φ 

(n, α) 54Cr stabilný 9.157E-05⋅Φ 

57Fe 
 

(n,γ) 58Fe stabilný 1.797E-04⋅Φ 
(n,p) 58Mn (3.0 s, β-) → 58Fe stabilný 4.855E-06⋅Φ 
(n,t) 56Mn (2.5785 h, β-) → 56Fe stabilný 5.221E-10⋅Φ 

(n, α) 
55Cr (3.497 min, β-) → 55Mn 

stabilný 4.340E-06⋅Φ 

58Fe 
 

(n,γ) 59Fe (44.503 d, β-) → 59Co stabilný 8.916E-08⋅Φ 
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Tab. 6  Výťažky jadrových reakcii na izotopoch Cu. 
Izotop Reakcia Produkt Počet reakcii 

[1/(zdrojový neutrón⋅cm3)] 
(n,2n) 62Cu → 62Ni stabilný 1.79982E-02 
(n,n´p) 62Ni stabilný 5.68649E-03 
(n,n´α) 59Co stabilný 4.19643E-04 
(n,p) 63Ni → 63Cu stabilný 4.57181E-03 
(n,d) 62Ni stabilný 3.75372E-04 

(n,3He) 61Co → 61Ni stabilný 1.52208E-07 
(n, α) 60Co → 60Ni stabilný 8.92928E-04 

 
 

63Cu 

(n,γ) 64Cu → 64Ni s stabilný (61%) 
        → 64Zn stabilný (39%) 

8.95820E-05 

(n,2n) 64Cu → 64Ni stabilný. (61%) 
        → 64Zn stabilný (39%) 

1.65849E-02 

(n,3n) 63Cu stabilný 5.90220E-07 
(n,n´p) 64Ni stabilný. 6.34528E-04 
(n,n´α) 61Co → 61Ni stabilný 1.90784E-05 
(n,p) 65Ni → 65Cu stabilný 3.63844E-04 
(n,d) 64Ni stabilný 1.69664E-04 

(n,3He) 63Co→ 63Ni → 63Cu stabilný 4.57039E-08 
(n, α) 62Co → 62Ni stabilný 2.03641E-04 

 
 
 

65Cu 

(n,γ) 66Cu → 66Zn stabilný 2.77696E-05 
 
 
4. Záver 
 

Cieľom príspevku bolo prezentovať dosiahnuté výsledky jadrovej analýzy pokročilých materiálov pre 
fúzne technológie (Eurofer 97 a CuCrZr), ktoré budú v budúcich fúznych reaktoroch (ITER, DEMO a 
PROTOTYPE) vystavené intenzívnemu pôsobeniu vysokoenergetických neutrónov. Výpočtom pomocou Monte 
Carlo transportného kódu MCNP-4C2 boli stanovené parametre charakterizujúce radiačné poškodenie 
materiálov (pka, Rd, dpa), produkcia plynov v materiáloch (vo forme H, D, T a He) a výťažky jadrových reakcii. 
Výsledky výpočtov je možné použiť na parametrizáciu ďalších výpočtových kódov zameraných na štúdium 
radiačného poškodenia materiálov ako aj na  podporu experimentálnych metód (napr. pozitrónovej anihilačnej 
spektroskopie). 
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MEDZIFÁZOVÉ NAPÄTIE MEDZI TAVENINOU A ROZTAVENÝM 
KOVOM 

 
Marián KUCHARÍK 
Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava  
 
 

Abstrakt 
 

Predložená práca sa zaoberá popisom aparatúry na meranie MFN v systémoch roztavený 
kov/roztavená zmes solí pomocou metódy kapilárnej depresie. Prezentovaná technika bola rozvinutá na 
Ústave anorganickej chémie SAV v spolupráci s Laboratóriom aplikovanej elektrochémie Nórskej technickej 
univerzity v Trondheime v Nórsku. Táto laboratórna technika umožňuje merať medzifázové napätie pri 
vysokých teplotách v prostredí roztavených fluoridov nad akýmkoľvek roztaveným kovom. Prezentovaná 
laboratórna technika je využiteľná aj pri výskume a vývoji vhodných taveninových systémov pre rôzne 
koncepty reaktorov na báze roztavených solí (MSRE, MSBR, atď), hlavne pri extrakcii paliva zo zmesi 
fluoridov z primárneho okruhu. 
 
1.  Úvod 
 
  V oblasti taveninovej chémie badať už niekoľko rokov rapídny nárast záujmu o aplikáciu 
fluoridových tavenín (s celou sumou dát a poznatkov, ktoré sa za posledných desaťročí nazhromaždili v tejto 
oblasti, hlavne pri štúdiu elektrolytického vylučovania rôznych kovov z tavenín). Tento záujem bol ale 
predovšetkým vyprovokovaný opätovným návratom záujmu nukleárnej technológie ku starším konceptom 
reaktorov pracujúcich na báze roztavených solí (MSRE, MSBR, atď).  
 

Jadrové palivo sa v týchto konceptoch kontinuálne odvádza z primárneho okruhu roztavených 
fluoridov rôznymi separačnými technikami. Hlavne extrakciou do roztavených kovov, alebo elektrolytickým 
vylučovaním do roztavených kovov. Tento druhý spôsob môžeme rovnako považovať za akúsi elektrickým 
poľom hnanú separáciu. No obidvoch prípadoch hrá MFN medzi roztaveným kovom a roztavenou 
fluoridovou zmesou zásadnú rolu (viď rolu MFN v elektrolýze hliníka).  

 
Predložená práca sa zaoberá popisom aparatúry na meranie MFN v systémoch roztavený 

kov/roztavená zmes solí pomocou metódy kapilárnej depresie. Technika umožňuje meranie aj v 
 podmienkach polarizácie systému, t. z. je ideálna na in situ meranie MFN v podmienkach elektrolýzy. 
Ďalšou nezanedbateľnou výhodou je jej relatívna jednoduchosť, hlavne vo vzťahu ku konkurenčnej technike 
založenej na meraní uhlu zmáčania pomocou RTG. Popis metódy v tejto práce je založený na popise merania 
MFN metódou kapilárnej depresie v konkrétnom systéme kryolitová tavenina (tavenina na báze Na3AlF4) / 
roztavený hliník. Metódu možno ale použiť s malými úpravami takmer univerzálne pre rôzne systémy 
roztavený kov / roztavená fluoridová zmes. 

 

2. Metóda kapilárnej depresie 
 
   Táto metóda, ktorá sa používa na meranie medzifázového napätia medzi hliníkom a taveninou, je 
založená na meraní polohy fázového rozhrania kov / roztavená soľ v kapiláre. Kapilárna trubica je spojená 
s horizontálnou sklennou trubičkou, v ktorej je kvapalina s meniskom. Poloha rozhrania kov / roztavená soľ 
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sa zisťuje na základe pohybu menisku. Korundová kapilára sa 
ponára do téglika, v ktorom je roztavený kov a nad ním je 
vrstva roztavenej soli. Pohybom kapiláry smerom dole 
tavenina vstupuje do kapiláry a vytláča určitý objem vzduchu, 
čo má za následok pohyb menisku v sklennej trubici (úsek a na 
Obr. 1). Ďalším pohybom smerom dole kapilára narazí na 
vrstvu kovu. Kov však nevstúpi do kapiláry hneď. To 
znamená, že pri ďalšom posune kapiláry smerom dole 
nedochádza k vytláčaniu plynu, čo má za následok, že ani 
meniskus v sklenenej trubici sa nepohybuje (úsek b na Obr. 1). 
Práve tento úsek predstavuje kapilárnu depresiu (h). Ak sa 
však kapilára zasunie ďalej, kov vstúpi do nej a dochádza k 
vytláčaniu plynu a meniskus sa zasa pohybuje (úsek c na Obr. 
1). Táto metóda má nevýhodu v tom, že ak sa kapilára 
pohybuje dole do téglika, priemerná teplota vo vnútri kapiláry 
stúpa, čo vedie k expanzii plynu a pohybu menisku.  
 

 Na našom pracovisku sa vyvinula upravená a vylepšená verzia tejto metódy použitím videokamery 
a počítača. Vylepšená metóda je založená na rýchlom ponáraní kapiláry, pričom pohyb menisku je 
zaznamenávaný digitálnou kamerou. Rýchly a reprodukovateľný ponor kapiláry zabezpečuje špeciálne 
zariadenie s motorčekom. Uvedené vylepšenie metódy kapilárnej depresie podstatne zlepšuje 
reprodukovateľnosť výsledkov, jednak preto, že eliminuje vplyv teplotných gradientov na pohyb menisku 
a ďalej aj preto, že výrazne eliminuje prípadne rozpúšťanie meracej kapiláry do taveniny.  

 
Ďalej bude uvedený príklad prípravy experimentu na meranie MFN v sústave kryolitová tavenina / 

roztavený hliník.  
 
Príprava vzoriek sa uskutočnila v glovboxe v inertnej atmosfére dusíka. Kov a soľ sa pridali do 

téglika, ktorý sa potom umiestnil do horizontálnej odporovej pece s priemerom 90 mm. Pri týchto 
experimentch sa použil grafitový téglik s vnútorným priemerom 59 – 60 mm a výškou 110 mm. Množstvo 
hliníka a soli sa vyberalo tak, aby po ich roztavení bola v tégliku 40 mm vrstva hliníka a 30 mm vrstva 
roztavenej soli. Keramická trubica odporovej pece bola uzatvorená mosadznou prírubou, cez ktorú bola 
zavedená meracia kapilára, termočlánok a kontakt na katódu. Počas tavenia sa v peci udržoval pretlak dusíka, 
všetky ventily sa nastavili do požadovanej polohy, zapla sa kamera a zariadenie na poháňanie kapiláry. 
Kapilára vykonala jeden ponor, ktorý pozostával zo spúšťania kapiláry dole rýchlosťou okolo 
5 – 6 cm.s–1 do najnižšej polohy a následného pohybu kapiláry do pôvodnej polohy. Celý proces ponárania 
trvá približne 2 sekundy. Počas prípravného experimentu sa určí optimálne ponorenie. Rýchlosti ponoru 
okolo 10 – 12 cm.s–1 spôsobujú zvýšenie rozptylu merania nameraných bodov. Tým, že videozáznam kamery 
je limitovaný 24 obrázkami za sekundu, takýto záznam dáva málo bodov na vytvorenie krivky, ktorá by 
reálne opisovala prebiehajúci dej. Na druhej strane rýchlosti ponoru pod 1 cm.s–1 spôsobujú zjavnú teplotnú 
expanziu plynu vo vnútri kapiláry, čo spôsobuje výkyvy v polohe menisku. Na základe vykonaného testu 
rýchlosti ako aj iných testov (napr. práca Utigard a Silný [3.1]) sa rozhodlo vykonávať meranie s rýchlosťou 
ponoru 5 cm.s–1. Pri tejto rýchlosti ponoru sa zaznamená približne 30 – 40 bodov v krivke počas každého 
merania. Dôsledkom kapilárnej elevácie časť taveniny môže po vyťahovaní kapiláry zostať v kapiláre. Na 
vylúčenie tohto zvyšku taveniny z kapiláry sa používa malá injekčná striekačka. Pre každé meranie taveniny 
sa zaznamenáva asi 5 – 10 ponorov na vyhodnocovanie medzifázového napätia. Príklad typickej 
experimentálnej krivky, ako aj spôsob odčítania kapilárnej depresie je na Obr. 2. 

 
Obr. 1: Princíp metódy kapilárnej depresie.
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         Obr. 2: Experimentálna krivka pre systém Na3AlF6 + AlF3 + Al2O3 / Al, pri t = 1000 °C 
 
 

Aby sa eliminovala chyba manuálneho 
odčítavania polohy menisku, systém bol vyvinutý 
tak, že polohy kapiláry ponáranej do téglika 
rovnako ako aj poloha menisku boli nepretržite 
zaznamenávané na videokameru. Schematické 
znázornenie experimentálneho usporiadania je na 
Obr. 3. Namerané hodnoty kapilárnej depresie sa 
spracúvajú na PC, pričom sa musí urobiť 
niekoľko korekcií. Na zníženie významu týchto 
korekcií je výhodnejšie použiť téglik s čo 
najväčším možným priemerom. 
Prvá korekcia sa musí robiť preto, lebo keď sa 
kapilára ponára do kovu vytlačí časť kovu, čo má 
za následok zvýšenie hladiny kovu v tégliku. Na 
kompenzáciu tohto zdroja chyby, hĺbka ponoru 
meraná od bodu kde sa kapilára prvýkrát dotkla 
kovu musí byť rozdelená podľa vzorca [1 – 
(r’/rc)2 ] kde r’ je vonkajší polomer kapiláry a rc 
je polomer téglika. 
 Druhá korekcia vychádza zo zakrivenia 
povrchu pred tým, než sa ho kapilára dotkne. 
Vychádza sa z predpokladu hypotetického 

rovného, nezakriveného povrchu. Skutočné medzifázové rozhranie leží pod hypotetickým medzifázovým 
rozhraním a prebytok tlaku, ktorý okamžite existuje pod týmto rozhraním je 2σ / r1 , kde r1 je polomer 
zakrivenia povrchu v mieste pred tým, než sa ponorí kapilára a σ je medzifázové napätie. 
 
 Tretia korekcia vychádza zo zmeny v tvare medzifázového rozhrania spôsobeného kapilárou. Keď 
kapilára vstúpi do kovu, sila medzifázového napätia sa vytvára pozdĺž vonkajšieho okraja kapiláry. Výsledná 
sila medzifázového napätia je rozložená rovnomerne po priečnom reze téglika, čo vedie k zmene tlaku 2σ r’ / 
rc

2. 
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Obr. 3: Schematické znázornenie celej aparatúry. 
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 Po ponorení je kapilára úplne nezmáčaná, z čoho možno predpokladať, že vytvára kontaktný uhol 180° 
s hliníkom. Medzifázové napätie sa potom môže počítať podľa nasledujúcej rovnice: 
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kde σ je medzifázové napätie, r je vnútorný polomer kapiláry, r1 je polomer zakrivenia povrchu hliníka v strede 
téglika , r’ je vonkajší polomer a rc je vnútorný polomer téglika, g je gravitačné zrýchlenie, ρ je hustota 
hliníka a h je kapilárna depresia. Pre odhad r1 pre náš téglik s priemerom 60 mm sa použil nasledujúci vzťah: 
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kde Δρ je rozdiel hustôt medzi hliníkom a roztavenou soľou. Hodnota r1 je v rozmedzí 100 až 180. 
 
 Aplikáciou rovníc (1) a (2) a postupnými rýchlo konvergujúcimi iteráciami získame výslednú hodnotu 
medzifázového napätia. 
 
 
3. Literatúra 
 
3.1       Silný, A., Utigard, T. A.: Journal of Chemical and Engineering Data, Vol.41, No. 6, 1996,  

p. 1340 –      1345. 
 
 
 
 

Práca bola podporená Agentúrou na podporu vedy a vývoja (Projekt APVV 008104). 
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KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU MSR 
 
Jan BOGDÁLEK 
Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta strojního inženýrství; Energetický ústav 

  
 

Abstrakt 
 

Obsahem diplomové práce je studie sekundárního okruhu MRS, u kterého je jako teplonositele 
využito roztavené flouridové soli ohřívané v mezivýměníku. Druhou pracovní látkou je v závislosti na 
zvoleném okruhu pára či helium sloužící k pohonu turbosoustrojí. 
 
 Práce je rozdělena do několika bodů. V prvním bodu je uveden popis již realizovaného  systému 
MSRE a dříve uvažovaného projektu MSBR. Další body jsou zaměřeny na konstrukční řešení výměníku, 
volbu hlavního konstrukčního materiálu a výpočty umožňující porovnání obou uvažovaných variant. 
Porovnání bylo provedeno v závislosti na různých uspořádáních teplosměnných trubek v obalové trubce. Na 
závěru bylo provedeno porovnání jednotlivých, variant výměníku Rankine-Clausiova a Braytonova cyklu 
 
1.  Úvod 
 
 Jak je zmíněno v [6.1] jedním z hlavních parametrů parního generátoru důležitých pro jeho návrh a 
funkci, je teplota tavení použitého nositele tepla. Tato teplota nám ovlivňuje volby jednak tlaku páry ve 
výměníku terciálního okruhu tak i vstupní teplotu pracovního média terciálního okruhu do parního 
generátoru. Tato teplota by měla být natolik vysoká, aby nemohlo docházet ke krystalizování roztavené soli. 
 
 To je jeden z důvodů proč byl jako teplonositel zvolena roztavená sůl o hmotnostním složení 66% LiF 
+ 34% BeF2    s teplotou tavení přibližně 340°C. 
 
 V práci je uvažováno s dvou smyčkovým provedením okruhů, tepelný výkon reaktoru 1300 MWt je 
tedy rozdělen do dvou smyček, z nichž každá přenáší výkon 650 MWt. 
 
2.  Sekundární okruh 
 
 Koncepce sekundárního okruhu vychází z návrhu projektu MSBR zpracovávaného v šedesátých 
letech dvacátého století v ORNL. Z důvodů vyšší bezpečnosti je předpokládáno s tří okruhovým řešením 
komplexu. Sekundární okruh je tvořen mezivýměníkem tepla, čerpadlem nositele tepla, potrubím 
sekundárního okruhu a parogenerátorem či výměníkem tepla typu sůl-plyn. Mezivýměník byl již řešen 
firmou Energovýzkum s.r.o. [6.8] , proto byla použita stejná koncepce. Potrubí bylo zvoleno o vnitřním 
průměru DN 500mm se stěnou 25mm. Návrh sekundárního okruhu se tedy v této práci omezuje na návrh 
parního generátoru v případě Rankine – Clausiova cyklu, event. výměníku tepla u varianty s Braytonovým 
cyklem v terciálním okruhu. 
 
 Uvažované parametry mezivýměníku tepla: tepelný výkon 650MWt; parametry pal. kompozice –  
vstupní teplota 705°C výstupní teplota 655°C průtok 1,237 m3*s-1; parametry teplonositele – vstupní teplota 
493°C výstupní teplota 621°C 
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Obr. 1: Uvažovaný tvar parogenerátoru / výměníku 
 
 

3.  Parní generátor 
 

Uvažováno je s článkovým provedením parního generátoru ve tvaru svisle orientovaného banánu, kde 
bude ohřívané médium proudit uvnitř teplosměnných trubek a nositel tepla v mezitrubkovém prostoru. 
Svazek teplosměnných trubek je uchycen ve dvou trubkovnicích a jejich poloha je udržována za použití 
distančních mříží. Pro tuto práci je, vzhledem k zvoleným parametrům, uvažováno s koncepcí parogenerátoru 
složeného ze dvou celků. Prvním celek je složen ze dvou modulů. První modul pracuje jako přehřívák 
s nadkritickými parametry 24 MPa a 538°C. Druhý celek pracuje jako přihřívák s podkritickými parametry 
s přihřátím páry na parametry 538°C a tlakem přibližně 7 MPa. Oba celky budou vyhřívány nositelem tepla 
na stejné tepelné úrovni: vstup nositele tepla do parního generátoru na úrovni 620°C a výstup na úrovni 
460°C.  Teplonositel tepla (roztavená sůl) bude proudit v mezitrubkovém prostoru a parovodní směs uvnitř 
teplosměnných trubek.  

 
Obr.2: Schéma jedné smyčky varianty s Rankine Clausiovým cyklem 
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4.  Výměník tepla typu sůl / plyn 
 
 Je uvažováno s konstrukcí výměníku, která bude obdobou parního generátoru z předchozí varianty. 
Opět bude použito vertikálně orientovaného výměníku ve tvaru banánu. Tento tvar je volen s ohledem na 
kompenzaci teplotní roztažnosti konstrukčního materiálu. Plyn bude proudit uvnitř teplosměnných trubek a 
nositel tepla v mezitrubkovém prostotu. Trubkový svazek bude pevně uchycen ve dvou okrajových 
trubkovnicích a jeho poloha distancována vnitřními mřížemi. Je uvažováno s koncepcí výměníku složeného 
ze tří celků. Všechny tři výměníky jsou vyhřívány roztavenou solí stejných parametrů. Vstupní teplota 
roztavené soli do výměníku je uvažována 621 °C a výstupní teplota 493 °C. Moduly jsou rozděleny podle 
tlakových úrovní. První moduly pracují se středním tlakem 10 MPa, druhé se středním tlakem  6,8 MPa, třetí 
moduly pracují se středním tlakem 3,2 MPa. Do rekuperátoru vstupuje plyn o tlaku přibližně 1,58 MPa. 
 

 
Obr.3: Schéma jedné smyčky varianty s Braytonovým cyklem 

 
 
5.  Hodnocení výsledků: 
 

 Rankine – Clausiův 
cyklus Braytonův cyklus 

 jednotka přehřívák přihřívák Výměník 
1 

Výměník 
2 

Výměník 
3 

Počet modulů - 15 15 15 15 15 
Výkon modulu MWt 30,3 13 27,07 8,1 8,1 
Nositel tepla - LiF – 

BeF2 
LiF – 
BeF2 

LiF – 
BeF2 

LiF – 
BeF2 

LiF – BeF2 

Průtok nositele tepla kg / s 99,3 42,55 88,64 26,53 26,54 
Vstup nositele °C 621 621 621 621 621 
Výstup nositele °C 493 493 493 493 493 
Terciální médium - H2O H2O He He He 
Průtok média kg / s 18,006 26,74 11,4 11,4 11,4 
Vstup média °C 350 350 142 463 463 
Výstup média °C 538 538 600 600 600 
Výstupní rychlost m / s 25 25 7,84 14,34 30,31 
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Rozměry obalové 
trubky 

mm 780 780 1000 1000 1000 

Rozměry 
teplosměnné trubky 

mm 20 x 3 20 x 3 20x3 20x3 20x3 

Počet trubek - 784 784 1282 1282 1282 
Délka modulu m 15,476 6,388 15,440 6,262 6,288 
Tab. Přehled parametrů návrhu modulů výměníku sekundárního okruhu 
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ROLE FRAKČNÍ DESTILACE FLUORIDŮ V PALIVOVÉM CYKLU 
SOLNÉHO TRANSMUTORU 
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Abstrakt 
 

Solný  transmutační reaktor je druh reaktoru MSR (Molten-Salt Reactor), který je jedním ze šesti 
perspektivních reaktorových typů Generation IV. Transmutační schopnosti reaktorů MSR jsou umožněny 
zvláště kapalným stavem fluoridového paliva, jenž dovoluje jeho průběžné přepracovávání pomocí 
pyrochemických metod elektroseparace a extrakce tekutými kovy z prostředí fluoridových tavenin. Kromě 
těchto separačních technologií však hraje důležitou roli ve vstupní části palivového cyklu solných reaktorů 
technologie frakční destilace fluoridů (Fluoride Volatility Method – FVM). Její úlohou je chemická konverze 
oxidické formy složek vyhořelého jaderného paliva z lehkovodních reaktorů na fluoridy a jejich následná 
separace, která využívá rozdíly v těkavosti a chemické afinitě fluoridů k pevným sorbentům. Příspěvek 
seznamuje s jednotlivými operacemi frakční destilace fluoridů a se stavem jejich současného výzkumu a 
vývoje v ÚJV Řež, a.s. 
 
 
1. Úvod – Solný transmutační reaktor (MSTR) 
 

Solné reaktory (MSR -  Molten-Salt Reactors) jsou běžně charakterizovány jako neklasické jaderné 
reaktory vzhledem ke kapalnému stavu jejich paliva, jež je tvořeno roztavenou směsí fluoridových solí.[5.1] 
Tavenina cirkuluje mezi aktivní zónou reaktoru a výměníkem tepla primárního okruhu (sekundární okruh je 
také tvořen solnou taveninou a slouží jako ochrana před kontaminací terciárího okruhu – pravděpodobně 
parního, jehož součástí je turbína). Štěpný materiál je rozpuštěn v nosné soli, která zároveň plní úlohu paliva 
i teplosměnného média. Technologie solných reaktorů byla v 60. letech 20. století úspěšně vyzkoušena 
výzkumným projektem MSRE (Molten-Salt Reactor Experiment) v Oak Ridge National Laboratory v USA. 
[5.2] 
 

Solný transmutační reaktor (MSTR) využívá významnou přednost kapalného paliva - možnost 
kontinuálního přepracování cirkulující palivové směsi, jež umožňuje do procesu jaderného štěpení i 
transmutace opakovaně vracet zatím nespotřebované neptunium, plutonium, americium a curium a od nich 
separovat z paliva produkty jejich štěpení, které negativně ovlivňují neutronovou bilanci reaktoru. [5.3] 
 

Kromě technologie přepracování fluoridového paliva je klíčovým také krok přípravy čerstvého paliva 
pro MSTR z vyhořelého jaderného paliva z klasických reaktorů. Pro tuto operaci se nejlépe hodí metoda 
frakční destilace fluoridů (FVM, z angl. Fluoride Volatility Method), která umožňuje vzájemnou separaci 
uranu od plutonia, minoritních aktinoidů a většiny štěpných produktů.  
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2. Frakční destilace fluoridů – Front-end palivového cyklu MSTR 
 

Úlohou frakční destilace fluoridů je chemická konverze oxidické formy složek vyhořelého jaderného 
paliva z lehkovodních reaktorů na fluoridy a jejich následná separace, která využívá rozdíly v těkavosti a 
chemické afinitě fluoridů k pevným sorbentům. Separační proces vychází ze specifických vlastností uranu, 
neptunia a plutonia, jež tvoří za určitých podmínek těkavé hexafluoridy, zatímco většina štěpných produktů 
(např. veškeré lanthanoidy) a transplutoniové prvky (Am, Cm) přítomné ve vyhořelém palivu tvoří netěkavé 
trifluoridy. Mezi těkavými produkty fluorace existují také jisté rozdíly v teplotě varu, a proto je možné je 
dále dělit pomocí frakční destilace.[5.4] 
 

Obrázek č.1 – koncept palivového cyklu solného transmutačního reaktoru 

 
 

Aplikace FVM (jež byla původně vyvíjena pro palivový cyklus rychlých reaktorů) jako klíčové 
přepracovací technologie pro „Front-end“ palivového cyklu MSTR začala být uvažována ve druhé polovině 
90. let 20. století, kdy se začaly technologie „Partitioning&Transmutation“ prosazovat jako možné řešení 
nakládání s vyhořelým palivem. Přesto zatím frakční destilace fluoridů nedosáhla průmyslové úrovně a 
dosud se studuje na úrovni poloprovozních technologických zkoušek. V palivovém cyklu MSTR by úlohou 
FVM měla být separace vyhořelého paliva na tři složky – složku přečištěného uranu (ve formě UF6 pro 
palivové potřeby klasických či rychlých reaktorů), složku těkavých produktů fluorace štěpných produktů (ŠP 
– radioaktivní odpad) a složku obsahující případný zbytek uranu, plutonium, minoritní aktinoidy (MA) a 
netěkavé produkty fluorace štěpných produktů. Poslední složka je vstupním materiálem pro procesy 
elektroseparace a přípravy vstupního paliva pro solný transmutační reaktor, které ji dále rozdělují na další 
složky, jak znázorňuje obrázek č.1. 
 

Frakční destilace fluoridů se sestává ze čtyř základních operací: 
1. Odstranění povlakového materiálu z vyhořelých palivových článků 
2. Převedení paliva do práškové formy o granulometrii vhodné pro fluorační reakci 
3. Fluorace práškového paliva 
4. Vzájemná separace získaných těkavých produktů 



 

                 VUT v Brně, Odbor energetického inženýrství   114 
ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST „6. Mikulášské setkání mladé generace ČNS“ – 7. prosince 2006 

 
Plamenná fluorace použitého oxidického paliva je základní operací celé metody. Fluor je velmi 

agresivní prvek schopný se slučovat téměř se všemi ostatními prvky nevyjímaje některé vzácné plyny. 
Protože je silnějším oxidačním činidlem než kyslík, dokáže kyslík vytěsnit i z velmi stálých oxidů. Této 
schopnosti lze využít při fluoraci oxidického jaderného paliva. Hlavní hmotnostní podíl ve vyhořelém palivu 
lehkovodních reaktorů stále tvoří UO2 (~95% hm.). Ten reaguje s fluorem podle rovnice: [5.5] 
 
UO2 (s) + 3F2 (g)  → UF6 (g) + O2 (g) Δr H0

298.15 = -1062,50 kJ/mol U [6] 
 

Přitom však pro vstup do technologie frakční destilace fluoridů se předpokládá, že fluorovat se bude 
až forma paliva mechanicky a chemicky upravená na práškový U3O8, se kterým reakce probíhá takto: 
 
U3O8 (s) + 9F2 (g) → 3UF6 (g) + 4O2 (g) Δr H0

298.15 = - 955,80 kJ/mol U [6] 
 

Reakce je exotermní a probíhá samovolně od bodu zapálení při asi 250°C, dosahovaná teplota se 
pohybuje až okolo 1700°C. Určitý přebytek fluoru je při reakcí nutný proto, že probíhá mezi pevnými 
částicemi a plynnou fází. Produktem fluorace aktinoidů jsou netěkavé trifluoridy americitý a curitý a těkavé 
hexafluoridy – stálé fluoridy uranový a neptuniový a nestabilní fluorid plutoniový (jejich body sublimace 
jsou 56,5 °C pro UF6, 55,2 °C pro NpF6 a 62,2 °C pro PuF6). Záhy po vzniku jsou vzniklé plynné fluoridy 
zkondenzovány v sérii kondenzátorů v sestupné teplotní kaskádě, která umožňuje oddělení málo 
vysokovroucích (RuF5) a naopak nízkovroucích složek (SeF6, TeF6) od uranové složky. 
 

Teplotní nestabilita PuF6 je jednou z hlavních metod separace plutoniové složky od uranu. Druhou 
možností je využití sorpčně-desorpčních mechanismů na fluoridech sodném NaF a hořečnatém MgF2. Při 
100°C se všechny tři fluoridy kompletně nasorbují. Ale zatímco UF6 a NpF6 mohou být z lože NaF při 400°C 
kompletně desorbovány plynným fluorem, desorpce PuF6 je nemožná, protože vytvořený komplex plutonia 
PuF4.3NaF je i ve fluorové atmosféře teplotně stabilní. Částečná separace neptunia z od uranu je možná 
pouze využitím sorpce NpF6 na MgF2. Uspokojivé řešení separace neptunia v rámci FVM však zatím nebylo 
nalezeno, nicméně možnosti metody zatím nebyly zdaleka vyčerpány. 
 

Závěrečné čištění UF6 od MoF6, TcF6, IF5 a SbF5 může být provedeno destilačním procesem (který 
ostatně dal jméno celé metodě). Destilace UF6 je zpravidla prováděna v rozmezí 75°C-90°C při tlaku 200 – 
300 kPa, při němž je UF6 v kapalné fázi, která destilaci umožňuje. 
 
3. Výzkum a vývoj frakční destilace fluoridů v ÚJV Řež,a.s. 
 

Vlastní dvě operace Frakční destilace fluoridů (fluorace a separace) jsou v současnosti vyvíjeny na 
Oddělení fluorové chemie Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s., kde byla v roce 2003 uvedena do provozu 
technologická linka FERDA (Fluoride Experimental Research and Development Assembly). Linka slouží pro 
procesní studie s neaktivními a nízkoaktivními sloučeninami a tudíž je možný její provoz mimo horké 
komory. Pohled na linku FERDA, jak v současnosti vypadá je na obrázku č. 2. Jejími základními 
komponentami jsou plamenný fluorátor, tři kondenzátory, sorpční kolona, destilační kolona se dvěma 
přidruženými kondenzátory a nádrže na odpadní plyny. Základním konstrukčním materiálem linky jsou 
niklové slitiny, jež mají velmi dobrou korozní odolnost k fluoru. 
 

Současné výzkumné aktivity zahrnují studie plamenné fluorace oxidů uranu a provozu kondenzátorů. 
Kromě teoretických výpočtů za různých podmínek (složení, teplota, tlak) byly na kondenzátorech provedeny 
některé technologické změny. Studie kinetiky vlastní plamenné fluorační reakce je velmi obtížná, protože 
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vysoká teplota plamenné reakce znemožňuje použití běžné techniky používané pro experimentální studie 
kinetiky heterogenních reakcí (plyn-pevná látka). Nedávno byla ověřená funkčnost šnekového dávkovače, 
který slouží k přivádění prášku z UO2/U3O8 do fluorátoru. Také byla zvýšena účinnost horkovzdušného 
systému pro ohřev fluorátoru, čimž se zlepšily podmínky dosažení bodu samovznícení práškové směsi. 
 

Do současnosti byla experimentálně ověřena fluorace oxidů uranu a v nejbližší době proběhnou 
experimenty s práškovou směsí simulující složení vyhořelého jaderného paliva z reaktorů VVER. Ze začátku 
se bude zkoumat vliv příměsi oxidů štěpných produktů tvořících netěkavé fluoridy, jež by měly nejvíce 
omezovat plamennou reakci. Teprve poté bude pravděpodobně přistoupeno k experimentům i s oxidy 
štěpných produktů tvořících fluoridy těkavé, aby byla ověřena možnost jejich před-rozdělení 
v kondenzátorech a posléze i funkčnost destilační kolony. 

 
Obrázek č.2 – linka FERDA v ÚJV Řež, a.s. 

 

 
4. Závěr 

Výzkum a vývoj technologií palivového cyklu solného transmutačního reaktoru (MSTR), který 
probíhá v ÚJV Řež, a.s. sleduje koncept, v němž by hlavní úlohu ve vstupní části hrála metoda frakční 
destilace fluoridů (FVM). Tato technologie umožňuje přepracovávat vyhořelé jaderné palivo z lehkovodních 
reaktorů a zjednodušit proces přípravy paliva pro reaktor MSTR. V možnostech FVM je ale pracovat i 
s jiným vstupním materiálem, například s oxidickým palivem z reaktorů rychlých, a dokonce i s pokročilými 
typy paliv, jakými jsou např. paliva karbidová i kompozitní, čímž předčí schopnosti současných průmyslově 
užívaných metod.  
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VIZUÁLNÍ POZOROVÁNÍ  A POPIS UTUHLÝCH TAVENIN 
FLUORIDOVÝCH SOLÍ PO EXPERIMENTU 

 
Lukáš NESVADBA 
Energovýzkum  Brno 

 
Abstrakt 
 

 Příspěvek přináší popis a fotodokumentaci vybraných utuhlých tavenin čtyř typů vícesložkových 
fluoridových solí, v nichž byly za vysokých teplot exponovány vzorky některých kandidátních konstrukčních 
materiálů pro jaderná zařízení 4. generace. 
 
 Ukázalo se, že i vizuální pozorování ztuhlých tavenin solí po expozici vzorků materiálů v taveninách 
solí má značný význam a doplňuje spektrum získaných výsledků z chemických rozborů a rozborů metodami 
elektronové mikrosondy.  
 
1. Úvod 
  

Při řešení projektu GA ČR [6.1] došel řešitelský tým k poznatku, že i z vizuálních pozorování a z 
popisu utuhlých tavenin fluoridových solí, v nichž byl po stanovenou dobu exponován konstrukční materiál, 
je možno získat údaje o stavu soli po expozici, smáčivosti taveniny solí vůči materiálu a zběžnou informaci o 
čistotě soli po experimentech zaměřených na studium koroze vzorků materiálů v taveninách solí [6.2]. Takto 
zkoumané vzorky utuhlých tavenin solí pochází z ampulí, použitých pro výzkum interakce materiálů a 
tavenin solí, a byly z těchto ampulí po expozici vyjmuty. 
 
2 .  Čistá fluoridová sůl 
  

Při řešení projektu bylo použito čtyř druhů vícesložkových fluoridových solí (%mol): 
• 60LiF - 40NaF 
• 46,5LiF - 6,5NaF - 47RbF 
• 42LiF - 29NaF - 29ZrF4 
• 8NaF - 92NaBF4 

 
Forma a barva všech výše zmíněných směsí solí před expozicí byla v čistém stavu zhruba stejná, a to 

čistě bílý a velmi jemný prášek. 
 
3.  Utuhlé taveniny solí po experimentech se vzorky z mat. Ni 201 
 
 Při experimentech byly exponovány vzorky materiálu Ni 201 postupně v jednotlivých taveninách solí 
při teplotě 680°C a po doby cca 100, 300 a 1000 hodin.  Tab. 1 ukazuje a stručně popisuje stav těchto 
utuhlých tavenin solí po ukončení experimentů a po vyřezání z ampulí, ve kterých byly tyto experimenty 
prováděny. 

 
Barva utuhlých tavenin fluoridových solí po experimentech, jak je patrno z obrázků v Tab.1, je ve 

většině případů více či méně stejná. Do jisté míry lze říci, že je velmi podobná barvě sypké směsi 
fluoridových solí před expozicí. Jde o bílou utuhlou strukturu, nejspíše krystalů, která je ve většině případů 
mírně znečištěná pouze na povrchu utuhlé taveniny vyjmuté z ampule. Vyjímkou jsou zde dva vzorky: utuhlá 
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tavenina solí LiF-NaF po 300 hodinách expozice, která má barvu mírně šedou. Nejspíše mohla být znečištěna 
nedokonalým vyčištěním ampule před samotným nasypáním solí před experimentem. Dále utuhlá tavenina 
soli LiF-NaF-RbF po 1000 hodinách, kde lze pozorovat narůžovělé zbarvení této soli, které se prozatím 
nepodařilo objasnit.  

 
Také jsou v tabulce uvedeny stručné popisy stavu fluoridových solí po experimentu. Ve většině 

případů bylo možno utuhlou taveninu fluoridových solí lehce vyjmout, pouze u soli  NaF-NaBF4 po 1000 
hodinách expozice byla tato sůl mírně ulpělá na stěně ampule a nebylo ji možno vyjmout v „kompaktním 
špalíku“ jako většinu ostatních utuhlých tavenin solí. 
 
Tab. 1: Výsledky pozorování a fotodokumentace po experimentech (vzorky z mat. Ni 201, teplota 680°C)se stručným komentářem 

Hrubá doba expozice (hod) 
Fluoridová sůl 100 300 1000 

LiF - NaF  
hladký povrch 

hladina s kráterem 
 

hladký povrch 
hladina s kráterem 

 
hladký povrch 

hladina s kráterem 

LiF - NaF - RbF 

 
drsný povrch 

velmi hydroskopická 
(snímek několik dnů 

po vyjmutí, jsou patrny 
již menší známky 
působení vlhkosti) 

 

 
drsný povrch 

velmi hydroskopická 
(snímek více než dva 
týdny po vyjmutí, lze 

vidět působení vlhkosti 
na utuhlou taveninu) 

 
drsný povrch 

velmi hydroskopická 
(snímek těsně po 

vyjmutí, nejsou patrny 
žádné známky 

vlhkosti) 

LiF - NaF - ZrF4 
 

hladký povrch  
hladký povrch 

 
hladký povrch 



 

                 VUT v Brně, Odbor energetického inženýrství   119 
ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST „6. Mikulášské setkání mladé generace ČNS“ – 7. prosince 2006 

NaF - NaBF4 

 
hladký povrch 

 
hladký povrch 

 
povrch není možno 

přesně určit - nejspíše 
hladký 

 
Veškeré fotografie zobrazují utuhlé taveniny solí, které byly odebrány ve stejném místě ampule, tzn. 

cca do 1cm ode dna. 
 
4.  Utuhlé taveniny solí po experimentech se vzorky z mat. A 686 

 
Při experimentech byly exponovány vzorky materiálu A 686 postupně v jednotlivých taveninách solí 

při teplotě 680°C a po doby cca 100, 300 a 1000 hodin.  Tab. 2 ukazuje a stručně popisuje stav těchto 
utuhlých tavenin solí po ukončení experimentů a po vyřezání z ampulí, ve kterých byly experimenty 
prováděny. 
  

Z fotografií v Tab.2 je patrno, že barva utuhlých tavenin solí není stejná. Liší se podle typu směsi solí 
a podle doby expozice. Zabarvenost utuhlých směsí solí je dána množstvím a složením korozních produktů 
v tavenině solí po experimentech. Z obrázků a ze stavu soli lze usoudit, že utuhlé taveniny solí nebylo možno 
jednoduše vyjmout z ampulí a bylo je nutno z ampulí např. vysekávat. Utuhlé taveniny solí LiF-NaF-ZrF4 a 
NaF-NaBF4 jsou do jisté míry podobné těm, kdy experimenty byly prováděny se vzorky materiálu Ni 201, 
avšak povrch těchto utuhlých solí vykazuje velkou koncentraci korozních produktů, narozdíl od solí LiF-NaF 
a LiF-NaF-RbF, u kterých jsou nejspíše korozní produkty rovnoměrně rozloženy v celé tavenině.  
 
Tab. 2: Výsledky pozorování a fotodokumentace po experimentech (vzorky z mat. A 686, teplota 680°C)se stručným komentářem 

Hrubá doba expozice (hod) 
Fluoridová sůl 100 300 1000 

LiF - NaF 

 
hladina s kráterem 

 
hladina s kráterem 

 
hladina s kráterem 

LiF - NaF - RbF 

 
velmi hydroskopická 

 
velmi hydroskopická 

 
velmi hydroskopická 
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LiF - NaF - ZrF4  
povrch drsný 

špinavý povrch 

 
povrch drsný 

špinavý povrch 
 

povrch drsný 
špinavý povrch 

NaF - NaBF4 
 

povrch drsný 
zbarven do zelena 

 
povrch do zelena 

 
povrch drsný 

zbarven do zelena  
 
5. Závěr 
 
 Z vizuálních pozorování, popisů a z fotodokumentace se stručnými komentáři uvedenými 
v kapitolách 1 a 2 je patrno, že utuhlé taveniny solí po experimentech, ve kterých byl exponován vzorek 
materiálu Ni 201, jsou z větší části čisté s mírnými náznaky korozních produktů na povrchu utuhlých tavenin 
solí. Smáčivost tavenin solí ke stěnám ampulí  z materiálu Ni 201, byla skoro ve všech případech velmi malá 
a tudíž bylo možno utuhlé taveniny solí vyjmout v kompaktním tvaru.  

 
Při pozorování utuhlých tavenin solí, ve kterých byly exponovány vzorky materiálu   A 686, lze ve 

většině případů spatřit již rovnoměrné rozložení korozních produktů v celém objemu utuhlé taveniny solí. 
Smáčivost tavenin solí k materiálu A 686 je v tomto případě větší než u materiálu Ni 201. Nebylo proto 
možno většinu utuhlých tavenin solí po experimentech vyjmout z ampulí v kompaktním tvaru, ale bylo nutno 
je např. vysekávat.   
   

Dále lze z vizuálních pozorování rozpoznat jistou formu vývoje stavu taveniny soli při experimentech 
v závislosti na době experimentu, kdy s přibývající dobou experimentu je patrný vyšší obsah korozních 
produktů (zbarvení).  
  

Stav a smáčivot tavenin solí je také jedna z věcí, která je závislá na použitém konstrukčním materiálu, 
typu solí a na době expozice. Proto je třeba vždy hledat k vybrané soustavě fluoridových solí, jako zvoleného 
nosiče tepla v jaderných zařízeních 4. generace, nejvhodnější konstrukční materiál. 
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H2 BUS 
 

Markéta SOMOLOVÁ 
Ústav jaderného výzkumu Řež 

 

Abstrakt 
 

Prezentace nejprve stručně uvede do problematiky vodíkového hospodářství – výroby, skladování, 
infrastruktury a konečného využití vodíku. Poté představí projekt ÚJV Řež, jehož cílem je vyvinout, 
zrealizovat a provozovat autobus s palivovými články, poháněný vodíkem. Zdrojem vodíku bude Spolana 
Neratovice, kde vzniká jako nevyužívaný vedlejší produkt při výrobě jiných chemických sloučenin. 
Vyčištěný vodík bude k dispozici pro potřeby autobusu v čerpací stanici. Autobus bude provozován na 
linkách městské hromadné dopravy v Neratovicích. Provozem se jednak ověří použité technologie, transport 
a čerpání vodíku, ale především bude demonstrovat současné možnosti nových ekologických technologií 
(využívání vodíku) v dopravě. 

 

1. Úvod 
 

Celosvětově se předpokládá, že nastane pozvolný přechod od ekonomiky založené na fosilních 
palivech (2000) směrem k ekologičtější a energeticky nezávislejší vodíkové ekonomice (2050). K tomuto 
přesvědčení vede několik aspektů: 

• Ekonomický – nárůst spotřeby a následně i ceny ropy.  
• Ekologický – růst globálních emisí a koncentrací CO2 v atmosféře a růst globální průměrné 

teploty. 
• Ekonomicko-politický – závislost na dovozu ropných paliv z méně politicky stabilních oblastí. 
• Udržitelný rozvoj – blízké vyčerpání zásob ropy a zemního plynu. 

 

2. Vodíkové hospodářství 
 

Vodík lze vyrobit ze širokého spektra surovin (voda, biomasa, zemní plyn, aj.) s využitím mnoha 
energetických zdrojů, včetně obnovitelných, což umožňuje v maximální míře využití domácích zdrojů – 
surovinových i energetických a tím minimalizovat závislost na vnějších dodávkách strategických surovin. 
V současnosti v celosvětové produkci vodíku dominuje parní reforming zemního plynu následovaný 
zplyňováním uhlí. Tyto dva způsoby výroby vodíku jsou však založeny na fosilních palivech a produkují 
skleníkové plyny. Zmiňovaný nedostatek nemá výroba vodíku v jaderných zařízeních. V pokročilých 
reaktorech můžeme dosahovat velmi vysokých výstupních teplot, a čím vyšší tyto teploty budou, tím bude 
vyšší i tepelná účinnost procesu výroby vodíku. Do budoucna pokročilé výrobní technologie (jako 
vysokoteplotní elektrolýza, S-I cyklus nebo UT-3 cyklus) slibují dosáhnout celkové účinnosti přeměny 
primárních energetických vstupů na energii vodíku přes 50 %. 
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Při skladování vyrobeného vodíku je možno využít několika technologií:  

• Stlačení – vodík je uskladněn ve speciálních tlakových nádobách při tlaku 35 –70 MPa (pro 
využití v dopravním sektoru). 

• Zkapalnění - tato technologie nabízí možnost zvýšení energetické hustoty uskladňovaného 
vodíku, ale je zde problém se ztrátou odparem (až 3 %/den). Při jeho zkapalňování je kromě 
vysokých tlaků také nutné dosáhnout mimořádně nízkých teplot (- 253o C).  

 

• Uskladnění v pevných materiálech – hydridy (absorpce vodíku do kovových materiálů), 
uhlíkaté nanostruktury (adsorpce vodíku na uhlík) či skleněné mikrokuličky. 

• Převedení na jinou sloučeninu bohatou na vodík (např. propan, butan, zemní plyn, benzín). 
 

Obecně lze říci, že neexistuje žádná souvislá infrastruktura vodíkových čerpacích stanic. Absence 
infrastruktury a vysoké náklady na její vybudování jsou důvody, proč nebude reálné využívat vodík jako 
komerční zdroj energie v nejbližší budoucnosti. Dnes existující čerpací zařízení nemůžeme označit za 
komerční jednotky. Jedná se vždy o jednotky demonstrační. Pro přepravu vodíku lze použít potrubí, pozemní 
dopravy, lodní či letecké dopravy. 

 

K tomu aby dlouhodobě klesla produkce skleníkových plynů, musí dojít ke snížení především 
v oblastech jejich největšího uvolňování. Mezi hlavní zdroje uvolňování skleníkových plynů patří doprava. 
Vozidla, jejichž počet rapidně roste, jsou napájena fosilními palivy. Je proto zjevné, že vodík nahradí (pokud 
se tedy k vodíkovému hospodářství skutečně přikloníme) nejprve ropná kapalná paliva v dopravním sektoru 
a poté i ostatní fosilní zdroje energie v průmyslu a v domácím/komerčním sektoru (vysokoteplotní palivové 
články pro výrobu elektřiny a tepla, zdroje pro mobilní telefony, notebooky, atd.). 

 

3. Palivový článek 
 

Palivový článek je elektrochemické zařízení, které mění chemickou energii na elektrickou. Všechny 
palivové články pracují na stejném principu „obrácené elektrolýzy“ a liší se jen materiálem elektrod, 
elektrolytem, pracovní teplotou a chemickými reakcemi na katodách a anodách. Přeměnou vodíku na 
elektřinu v palivovém článku vzniká jako odpadní produkt pouze voda a teplo. 

 

Jak pracuje: článek se skládá z polymerní elektrolytické membrány umístěné mezi anodou a katodou. 
Na jedné straně palivového článku je k anodě přiváděn vodík, na straně druhé ke katodě kyslík. Na anodě 
způsobuje katalyzátor rozložení vodíku na kladný vodíkový iont (proton) a záporný elektron. Palivový článek 
s polymerním membránovým elektrolytem dovoluje průchod ke katodě pouze protonům. Elektrony musí 
proto ke katodě procházet vnějším okruhem a vzniká tak elektrický proud. Na katodě se elektron a kladně 
nabitý iont vodíku pojí s kyslíkem za vzniku vody, která odchází z palivového článku jako odpadní produkt. 

 

4. H2 Bus 
 

Cílem projektu je vyvinout, zrealizovat a provozovat autobus s palivovými články, poháněný 
vodíkem. Zdrojem vodíku je Spolana Neratovice, kde vzniká jako nevyužívaný vedlejší produkt při výrobě 
jiných chemických sloučenin v množství řádově tuny za den. Tento vodík je z technologických důvodů nutné 
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čistit, což je společným úkolem VŠCHT Praha a Spolany Neratovice. Vyčištěný vodík bude k dispozici pro 
potřeby autobusu v čerpací stanici, kterou vyvine a postaví Linde Technoplyn v areálu společnosti Nerabus 
(pozemek města Neratovice); do budoucna se počítá s možností jejího rozšíření i pro potřeby případných 
dalších vozidel na vodík. Autobus bude využívat pokročilé technologie s cílem optimalizace energetických 
toků ve vozidle (úspora paliva - větší dojezd). Základním zdrojem energie bude elektřina z palivových článků 
(výrobce Proton Motor, výkon cca 100kW), dále baterie NiCd pro rekuperaci energie při brždění a 
ultrakapacitory k pokrytí proudových špiček při rozjezdu. Vodík bude uskladněn v plynném stavu při tlaku 
35 MPa v osmi tlakových lahvích po 205 l (= 41kg H2), které budou uloženy na střeše vozidla. Elektrický 
pohon vyvine Škoda Electric na základě svých dlouholetých zkušeností s trolejbusy, včetně řídícího systému. 
Její zodpovědností bude také finální kompletace všech částí a uvedení autobusu do chodu. Pro demonstrační 
účely bude vyvinut systém MMI (Man-Machine Interface – LCD panel) s cílem ukázat cestujícím zajímavé 
parametry přímo za provozu (energetické toky, jaké množství CO2 a dalších škodlivin se při jízdě ušetřilo 
apod.) Autobus bude provozován na linkách městské hromadné dopravy v Neratovicích společností Nerabus. 
Provozem se jednak ověří použité technologie, transport a čerpání vodíku, ale především bude demonstrovat 
současné možnosti nových ekologických technologií (využívání vodíku) v dopravě. 
 

Vzhledem k rozsahu, náročnosti a dostupnosti uvažovaných technologií bylo nezbytné vytvořit silné 
konsorcium s mezinárodní účastí, které zaručí splnění všech stanovených cílů projektu. Na projektu se 
účastní tyto subjekty: ÚJV Řež (koordinátor projektu), Škoda Electric (trakční systém, kompletace busu), 
Spolana Neratovice (výroba a čištění vodku), Linde Gas (čerpací vodíková stanice), VŠCHT Praha (výzkum 
a vývoj technologie pro čištění vodíku), Proton Motor (Německo, palivový článek), Nerabus (provozovatel 
autobusu), Neratovice (místo provozu), JRC Petten (Dánsko, konzultace skladování vodíku) a IFE Halden 
(Norsko, MMI, diagnostika). 

 

5. Závěr 
 

Česká republika se postupně zapojuje do mezinárodního úsilí o nastartování vodíkové ekonomiky 
jako cestě k udržitelnému rozvoji a ke zlepšení kvality životního prostředí. V současné době je tato snaha 
v našem státě velmi sporadická a roztříštěná. ÚJV Řež proto přistoupila k vytvoření „České vodíkové 
technologické platformy“ (říjen 2006), která by měla veškeré snahy na tomto poli koordinovat.  
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