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ABSTRAKT

Tato práce popisuje stru�n� typy jaderných reaktor�, konstrukci tlakovodního jaderného 
reaktoru, principem uvol�ování energie p�i št�pných reakcích. Blíže se v�nuje provozu reaktoru, 
veli�inám charakterizujícím provozní stavy reaktoru. Dále popisuje obecn� palivový cyklus od 
t�žby uranu ke skladování použitého paliva. V návaznosti na popis palivového cyklu následuje 
vlastní popis všech kampaní od spušt�ní provozu Elektrárny Dukovany. Jsou specifikovány 
jednotlivé kroky vedoucí ke zvýšení efektivity získávání energie ze št�pných reakcí, které jsou 
schematicky znázorn�ny v p�iložených grafech a tabulkách. V svém záv�ru práce znázor�uje na 
výpo�tu m�rné spot�eby uranu efektivnost získávání energie z jaderného paliva ve vybraných 
cyklech.    

KLÍ�OVÁ SLOVA: palivový cyklus, Dukovany, palivová vsázka, VVER,



 Abstract 5

ABSTRACT

This thesis describes types of nuclear power plants, construction of pressurized water reactor, 
principle of fission processes and energy release. There is more detailed described how reactor 
works, following chapter of quantities describing operating status. Also is described whole fuel 
cycle from the uranium extraction to the used fuel storing. Next part of thesis is describing all 
campaigns of the Dukovany nuclear power station. Thesis also defines steps leading to increasing 
effectivity energy utilization. This is shown on many graphs and tabs. At the end of thesis, there 
is a calculation of specific uranium consumption.     

  

KEY WORDS: fuel cycle, Dukovany, fuel load, VVER,  
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SEZNAM SYMBOL� A ZKRATEK
AZ  aktivní zóna 

EDU  Elektrárna Dukovany 

FPD  Full Power Day 

HRK  havarijní, regula�ní a kompenza�ní kazeta 

Gd  Gadolinium - vyho�ívající absorbátor 

JR  jaderný reaktor 

MKV  minimální kontrolovatelný výkon 

MOX  Mixed odxid fuel - kombinace paliva (uran a plutonium) 

A   nukleonové �íslo 

cB  koncentrace H3BO3 [g/kg] 

d  pr�m�r 

J  hustota proudu neutron�[m-2s-1] 

k, kef  multiplika�ní koeficient 

MWd/kgU jednotka vyho�ívání megawatt den na kilogram uranu 

MWd/tU jednotka vyho�ívání megawatt den na tunu uranu 

n  hustota neutron� [m-3] 

N  výkon [%] 

pHPK  tlak hlavního parního kolektoru [MPa] 

T  teplota [°C] 

Tef  efektivní �as 


  reaktivita 

�  hustota toku neutron� [m-2s-1] 
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1 ÚVOD
Mezi základní životní pot�eby lidstva pat�í vzduch, voda a živiny. Kdybychom mohli 

definovat rozší�ené životní pot�eby �lov�ka 21. století, ur�it� by elektrická energie dominovala na 
p�edních místech. Jaderná energie v kontextu mírového vyžití pat�í bezesporu k nejlepšímu 
energetickému zdroji celosv�tov�, a to bez zne�iš�ování životního prost�edí produkty spalování.  

Elektrárna Dukovany pat�í mezi nejlevn�jší výrobce elekt�iny v 	R navzdory faktu, že 
výrobní náklady zahrnují vysoké pojiš�ovací poplatky, stejn� jako budoucí náklady na likvidaci 
elektrárny a skladování vyho�elého paliva (náklady zadní �ásti palivového cyklu). I když jsou 
modernizované typy paliva dražší, celkový efekt inovací palivového cyklu je výrazný a 
podporuje plány na prodloužení životnosti jaderné elektrárny výrazn� nad p�vodn� definovanou 
hranici. [11] 

Elektrárna Dukovany je v provozu od roku 1985, kdy byl spušt�n první reaktorový blok. 
V následujících letech byly spušt�ny další t�i bloky s výkonem 440 MW/blok. Od roku 2005 do 
2012 probíhala modernizace, díky které se elektrický výkon zvýšil na 510 MW/blok. V roce 2013 
vyrobila Elektrárna Dukovany 15 TWh elektrické energie, což pokryje 20% spot�eby [2]. 

Za necelých 30 let provozu Elektrárny Dukovany prošly palivové cykly velkými 
zm�nami, po�ínaje délkou palivového cyklu, p�es modernizaci materiál�, až po zm�nu schématu 
zavážení palivových soubor�.   

Cílem práce je popsat chování jaderného reaktoru v pr�b�hu palivové kampan�. Dále 
sestavit ucelený p�ehled palivových kampaní Elektrárny Dukovany. 
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2 JADERNÉ REAKTORY
Jaderný reaktor je za�ízení, ve kterém probíhají jaderné reakce, tj. št�pení t�žkých jader, 

resp. fúze jader lehkých. Energie, uvoln�ná p�i t�chto reakcích se m�ní na energii tepelnou, ta je 
využívána k výrob� elektrické energie. Jaderné reaktory mají r�zné konstrukce, mechanismus 
�innosti i spektrum využití. 

2.1 Typy jaderných reaktor	
D�lení jaderných reaktor� je r�zné v závislosti na daných kritériích. Nej�ast�jší a sou�asn�

nejužite�n�jší je rozd�lení podle typu moderátoru a chladiva jaderného paliva, viz tabulka 1. V 
tabulce 2 jsou uvedeny nej�ast�jší typy b�žn� používaných reaktor�. 

2.1.1 Vývojové generace jaderných reaktor	
Z chronologického hlediska a sou�asn� též technologického vývoje d�líme jaderné reaktory 

do 4 generací. Reaktory I. generace byly stav�ny v 50., resp. 60. letech. Jednalo se pouze o 
prototypové reaktory. Od t�chto se odvíjela generace druhá, která pat�í dodnes mezi nej�ast�ji 
používané – jsou to p�edevším lehkovodní reaktory tlakové, varné, pop�. reaktory grafitové, 
t�žkovodní. III. generace jaderných reaktor� navazuje na p�edchozí se zdokonalením 
v bezpe�nosti, spolehlivosti, vyššími výkony, v�tším využitím paliva a s tím spojenou nižší 
produkcí jaderného odpadu. Naopak generace �tvrtá není pouze zdokonalením p�edchozích, ale 
využívá nové technologie, nové možnosti využití št�pných reakcí. Tyto reaktory nejsou 
v sou�asnosti v b�žném komer�ním užití. M�ly by být schopny využít maximum z jaderného 
paliva, nap�. 238U a 232Th.  

2.1.2 Typy jaderných reaktor	 dle moderátoru a chladiva 
V tabulce 1 je uveden seznam jaderných reaktor� d�lených dle typu moderátoru a použitého 

chladiva. Tabulka 2 ukazuje vý�et jaderných reaktor� komer�n� používaných, mezi kterými 
zaujímají majoritní složku tlakovodní reaktory. 

2.1.2.1 Tlakovodní reaktor (PWR, VVER) 

Tlakovodní reaktor je typ jaderného reaktoru, ve kterém funkci chladiva i moderátoru 
zastává lehká voda. Nedochází zde k varu, jelikož je voda pod vysokým tlakem (�ádov� stovky 
bar�). Mají nejv�tší celosv�tové rozší�ení, sou�asn� též široké spektrum využití – elektrárny, 
lod�, ponorky. 

Dv� r�zná ozna�ení pro jeden typ reaktoru vznikla z d�vodu nezávislého vývoje v západních 
zemích, kde se užívá ozna�ení anglického p�vodu PWR (pressurized water reactor), a sou�asn�
též v zemích bývalého sov�tského bloku, odtud VVER (Vodo – Vodyanoi Energetichesky 
Reaktor). 

Výhodou t�chto reaktor� je jejich bezpe�nost vycházející z fyzikálního principu. Vzhledem 
k duální funkci vody jako chladiva i moderátoru neutron�, dojde p�i potencionálním úniku vody 
k útlumu št�pné reakce. Naproti tomu stojí nevýhoda spojená s nižší ú�inností p�em�ny energie. 
Vzhledem k omezené teplot� vody v primárním okruhu vztažené k danému tlaku (100 - 200 
bar�), nesmí voda p�esáhnout kritickou hodnotu 374°C. V sekundárním okruhu je potom teplota 
páry omezena výše uvedenou podmínkou. 
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Št�pné 

moderátor chladivo ozna�ení zem� vedoucí vývoj palivo(povlak) 
grafit CO2 GGCR Anglie,Francie kov. U (Mg-Be)

t�žká voda 

CO2

HWGCR 

	SSR,SSSR kov. U (Mg-Be)
Švýcarsko kov. U (Mg-Be)

Francie UO2(Be-ocel) 

D2O 
PHWR 

SRN UO2(Zr) 
Kanada(CANDU) UO2(Zr) 

va�ící se D2O BHWR Švédsko UO2(Zr) 
va�ící se H2O SGHWR CAN,GBR,JAP UO2(Zr) 

lehká voda 
H2O tlakovodní 

PWR USA UO2(Zr) 
VVER SSSR UO2(Zr) 

va�ící se H2O BWR USA UO2(Zr) 

grafit 

va�ící se H2O 
SGGR 

(RBMK) SSSR UO2(Zr) 
CO2 AGR Anglie UO2(ocel) 

He HTGR 
vysokoteplotní

USA obalené �ástice 
paliva(grafit) SRN 

žádný 
He GFR USA, Rusko 
Na SFR USA, Rusko, JPN 
Pb LFR USA, Rusko, 

Fúzní 
Tokamak 

ITER 
Tabulka 1: Typy jaderných reaktor�

Tabulka 2: Jaderné elektrárny v komer�ním užití [1] 

Typ reaktoru Nej�ast�jší zem� provozu Po�et Palivo Chladivo Moderátor

Pressurised Water 
Reactor (PWR) 

USA, Francie, Japonsko, 
Rusko, 	ína 

274 Obohacený UO2 Voda Voda 

Boiling Water Reactor 
(BWR) 

USA, Japonsko, Švédsko 81 Obohacený UO2 Voda Voda 

Pressurised Heavy 
Water Reactor 

'CANDU' (PHWR) 
Kanada 48 P�írodní UO2 T�žká voda 

T�žká 
voda 

Gas-cooled Reactor 
(AGR &Magnox) 

Velká Británie 15 
P�írodní UO2

(kovový) CO2 Grafit 
Obohacený UO2

Light Water Graphite 
Reactor (RBMK & 

EGP) 
Rusko 15 Obohacený UO2 Voda Grafit 

Fast Neutron Reactor 
(FBR) 

Rusko 2 PuO2 a UO2
Tekutý 
sodík 

není 
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2.1.2.2 Varný reaktor (BWR) 
Varný reaktor (z angli�tiny BWR – Boiling Water Reactor) je celosv�tov� druhý 

komer�n� nej�ast�ji užívaný jaderný reaktor, v pom�ru k celkovému po�tu zastupuje zhruba 20%. 
Jako palivo je zde využíváno mírn� obohaceného uranu, vým�na paliva probíhá v delších 
cyklech, jeden až jeden a p�l roku. Aktivní zóna se konstrukcí podobá aktivní zón� PWR. Taktéž 
moderátorem, stejn� jako chladivem je lehká voda. Ta je oh�ívána až k varu v tlakové nádob�, 
kde se též hromadí pára, kterou je následn� pohán�na turbína [8]. Z výše uvedeného vyplývá, že 
elektrárny s BWR reaktory jsou jednookruhové. 

2.1.2.3 Plynem chlazený reaktor (GCR) 
Plynem chlazený reaktor Magnox, nebo také GCR (Gas Cooled, Graphite Moderated 

Reactor) je provozován p�edevším ve Velké Británii a Japonsku. Aktivní zóna je složena z blok�
moderátoru (grafit), t�mi prochází �ádov� tisíce kanál�, do kterých se ukládají palivové ty�e. 
Aktivní zóna je hermeticky uzav�ena do tlakové nádoby se silným betonovým stín�ním. Palivem 
je p�írodní kovový uran ve form� ty�í, které mají povrch krytý oxidem magnezia. Vým�na paliva 
probíhá za provozu. Chladivem je oxid uhli�itý, oh�átý z reaktoru p�ichází do parogenerátoru, kde 
p�edává teplo vod� sekundární okruhu. 

2.1.2.4 CANDU 
Reaktor CANDU byl zkonstruován v Kanad�, provozován je též nap�. v Indii, Pákistánu, 

Argentin�, Koreji. Dohromady pracuje na sv�t� zhruba p�t desítek t�žkovodních reaktor�
CANDU. Jako palivo slouží p�írodní uran ve form� oxidu urani�itého, funkci chladiva a sou�asn�
moderátoru zajiš�uje t�žká voda (D2O). Aktivní zóna má tvar válce, jehož osa je horizontální. 
Uvnit� jsou pr�duchy pro tlakové trubky. T�žká voda cirkulující v primárním okruhu p�edává 
teplo lehké vod� v parogenerátoru, odkud jde pára na turbínu. Z d�vodu snižující se modera�ní 
schopnosti se zvyšující se teplotou je t�eba t�žkovodní moderátor v nádob� chladit. 

2.1.2.5 RBMK (LWGR) 
Reaktor typu RBMK (Reaktor Bolšoj Moš�nosti Kanalnyj), známý též pod zkratkou LWGR 

(Light-Water-cooled Graphite-moderated Reactor), je provozován výhradn� na území bývalého 
sov�tského svazu, další reaktory se již nestaví. Stejného typu byl i reaktor v první jaderné 
elektrárn� – Obninsku, i �ernobylský reaktor. Hlavní nevýhodou je nestabilita reaktoru. V p�ípad�
p�eh�ívání reaktoru se za�ne va�it voda, dojde k jejímu odpa�ení a tím dojde k dalšímu urychlení, 
jelikož v aktivní zón� z�stává p�ítomen grafitový moderátor. Jako palivo slouží p�írodní nebo 
slab� obohacený uran ve form� oxidu urani�itého. Aktivní zóna sestává z kanál�, ve kterých jsou 
uloženy palivové ty�e a proudí tudy chladivo, oby�ejná voda. Pára nevzniká v parogenerátoru, 
nýbrž p�ímo v tlakových kanálech, po odd�lení vlhkosti tatáž pára pohání turbínu. Funkci 
moderátoru plní grafit obklopující tlakové kanály. 

2.1.2.6 Pokro�ilý, plynem chlazený reaktor (AGR) 
Pokro�ilý, plynem chlazený reaktor (anglicky: Advanced Gas Cooled, AGR nebo také 

Graphite Moderated Reactor) je zatím provozován výhradn� ve Velké Británii, kde pracuje 15 
reaktor� tohoto typu. Palivem je uran obohacený izotopem 235U ve form� oxidu urani�itého, 
moderátorem grafit, chladivem oxid uhli�itý. Elektrárna je dvouokruhová. 
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2.2 Konstrukce jaderného reaktoru 
Jaderný reaktor se skládá z následujících �ástí: 

� tlaková nádoba  

� horní blok  

� vnit�ní konstrukce  

� aktivní zóna 

� vnitroreaktorové m��ení 

j 

Pohon regula�ních ty�í    

                                                               

                     Víko tlakové nádoby 

             Výstup oh�átého chladiva 

Vstup chladiva 

Aktivní zóna 

Pláš� aktivní zóny 

Obrázek 1: Nádoba jaderného reaktoru [19] 

2.2.1 Tlaková nádoba 
Tlaková nádoba tvo�í hermeticky uzav�enou obálku reaktoru, která zamezuje úniku 

radioaktivity. Sou�asn� odolává vysokému tlaku uvnit� primárního okruhu. Uvnit� tlakové 
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nádoby je umíst�na aktivní zóna, hlavní prioritou je práv� její chlazení. To v p�ípad� reaktoru 
VVER zajiš�uje voda, která je pod vysokým tlakem (cca 12 MPa), vzhledem k pot�eb� udržení 
kapalného stavu vody a pot�eby dostate�né rezervy p�echodu vody do varu.  

2.2.2 Aktivní zóna 
Aktivní zóna je tvo�ena palivovými a regula�ními kazetami, viz dále. 

2.2.2.1 Palivová kazeta 
Palivová kazeta (Obr. �. 2) se skládá z palivových �lánk�. Ty jsou poskládány vedle sebe 

do tvaru �ty�hranu nebo šestihranu. Mezi �lánky dochází k cirkulaci chladiva primárního okruhu.  

2.2.2.1.1 Palivový �lánek 
Palivový �lánek je tvo�en tabletami naskládanými na sebe, tvo�í tak dlouhý válec. Palivové 

tablety jsou vyrobeny z keramického oxidu urani�itého, který je obohacen o 235U. Uprost�ed 
tablety je otvor, kterým odchází nahromad�né št�pné plyny. Jeho další funkcí je odstran�ní 
teplotní špi�ky uvnit� palivové tablety, kde je nejnižší schopnost chlazení. Za normálního 
provozu je tak zamezeno roztavení �lánk�. Sou�asn� též tvo�í rezervní prostor p�i tzv. 
„napuchání“ paliva. 

Na povrchu palivového �lánku je vrstva ze zirkonium-niobu, mezi ní a peletami je prostor 
vypln�ný heliem. Pokrytí palivového �lánku tvo�í bariéru radioaktivit� pronikající do chladiva. 

Palivová kazeta je tvo�ena cca 100 – 200 palivovými �lánky. V aktivní zón� je n�kolik set 
palivových kazet. 

Rozdíl mezi palivovým �lánkem palivové a regula�ní kazety je ve výšce sloupce palivových 
tablet. 

      

            

              Obrázek 3: Palivová tableta [20]  Obrázek 2: Palivová kazeta [20] 
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2.2.2.2 Regula�ní kazeta 
Regula�ní kazeta se používá k regulaci výkonu, koriguje krátkodobé zm�ny reaktivity, 

další funkcí je havarijní odstavení. Kazeta se skládá z pracovní �ásti, která je shodná se 
strukturou palivové kazety, a �ásti absorp�ní, která je spojena s pohonem regula�ní kazety. Tyto 
pohony jsou umíst�ny nad reaktorem, provádí vertikální pohyb regula�ních kazet. Více viz 
kapitola 4.3.1. 

2.3 Jaderné palivo 
Jaderné palivo je hlavní sou�ástí reaktoru. Neutrony dochází ke št�pení paliva, vzniká teplo, 

které je cirkulujícím chladivem odvád�no z reaktoru do parogenerátoru. Jaderné palivo je uvnit�
palivového �lánku, délka palivového �lánku je shodná s výškou aktivní zóny. 

2.3.1 Uran 
V dnešní dob� užívané jaderné reaktory pracují na základ� št�pení 235U. Vyt�žený uran má 

však obsah izotopu 235U tém�� stopové množství (0,7%). Majoritní složkou p�írodního uranu je 
izotop 238U.[8] Proto lze p�írodní uran použít pouze v ur�itých typech reaktor�, které jsou 
chlazeny a moderovány látkami s nízkou absorpcí neutron� (grafit, t�žká voda). V ostatních 
typech reaktor� je t�eba p�írodní uran obohatit o izotop 235U. Obohacení se pohybuje do 5% 235U 
z d�vodu prevence zneužití jaderného paliva k výrob� jaderných zbraní.    

Ozna�ení uranu dle procentního podílu hmotnosti: 

� U (ochuzený uran) - 0,3%  

� U (p�írodní uran) - 0,7%  

� SEU (mírn� obohacený uran) - < 5%  

� LEU (nízce obohacený uran) - <20%  

� HEU (vysoce obohacený uran) - >20%  

Obohacení uranem 235U nad 5 % není pro energetické reaktory využíváno. 

V minulosti byl používán kovový uran. Mezi jeho výhody pat�ila vysoká hustota št�pného 
materiálu s výbornou tepelnou vodivostí. Avšak mezi výrazné nevýhody pat�ila nízká radia�ní 
stabilita. Další nevýhodou bylo zna�né „napuchání“ (swelling) paliva. Provozní teplota kovového 
uranu se pohybovala do 500 °C. 

Tyto limitace vedly k vývoji nových materiál�, p�edevším keramického paliva. Tyto 
materiály jsou stran radiace stabiln�jší, jsou odoln�jší v��i vod� i sodíkovému chladivu, 
v neposlední �ad� je výhodou vyšší teplota táni. Na stran� negativ je horší teplotní vodivost, díky 
které vzniká v pr��ezu pelety vyšší teplotní gradient – obrázek 4. 
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Obrázek 4: Teplotní gradient v pr��ezu palivového �lánku 

2.3.2 Mixed oxide fuel (MOX) 
MOX je pom�rn� nový typ paliva, který je složen z oxid� uranu a plutonia, vzniká 

p�epracováním paliva použitého. Používá se v�tšinou v reaktorech tlakovodních, ale i varných. 
P�epracováním paliva lze využít nejen zbylý uran, ale i plutonium. Recyklací se tak zvýší využití 
p�vodního uranu o 22 %. Izotopy plutonia 239Pt a 241Pt jsou št�pitelné, podobn� jako 235U. P�i 
provozu reaktoru tedy vyho�ívají jako uran a dá se �íci, že z jejich št�pení pochází asi t�etina 
celkov� získané energie [3]. 

V sou�asnosti je palivo MOX vyráb�no v p�epracovávacích závodech použitého paliva 
v Anglii a Francii. 

2.4 Chladivo 
Chladivo má za úkol odvád�t teplo vznikající v aktivní zón� p�i št�pných reakcích. Odvedené 

teplo je p�edáváno k dalšímu využití. K t�mto ú�el�m musí být chladící látka dostate�n� stabilní 
v��i zá�ení, musí mít dobré termodynamické vlastnosti a malý ú�inný pr��ez pro záchyt 
neutron�. Sou�asn� též nesmí zp�sobovat korozi konstruk�ních materiál� reaktoru.  

Nej�ast�ji používaným chladivem je voda, ojedin�le t�žká voda – ta má sice výhodn�jší 
vlastnosti, hlavní nevýhodou je však výrobní cena. Dalšími látkami využitelnými k chlazení 
aktivní zóny jsou plyny, nap�. helium, oxid uhli�itý. Tekuté kovy (nap�. sodík, draslík, olovo, 
vizmut) jsou využívány u reaktor� pracujících p�i vysokých teplotách.  

2.5 Moderátor 
D�ležitou �ástí tepelných reaktor� je moderátor, což je látka sloužící ke zpomalování 

neutron�. Moderátor je složen z lehkých jader, na kterých dochází k pružnému rozptylu, tím 
p�edá neutron �ást své kinetické energie moderátoru. St�ední energie tepelných neutron�, které 
nejlépe št�pí uran 235U, je 0,025 eV. Neutrony vznikající št�pením mají energii 2 eV.  

Nejlepšími moderátory jsou lehké atomy, které nemají tendenci pohlcovat neutrony, nap�. 
2H,4H,9Be,12C. Avšak ne všechny mají vhodné vlastnosti, nap�. toxicita a cena berylia, nízká 
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hustota helia. Proto je jako moderátor nej�ast�ji používán grafit, �i lehká voda, která má 
výbornou modera�ní schopnost a nízkou cenu, její nevýhodou je pom�rn� vysoká parazitní 
absorpce neutron�. 

2.6 Absorbátor 
Absorbátor neutron� je látka, která je schopna pohlcovat p�ebyte�né neutrony vznikající 

jaderným rozpadem. Regulací po�tu neutron� dochází k �ízení tepelného výkonu reaktoru a 
udržuje se kontrolované št�pení.  

Vhodnými jsou látky s vysokým ú�inným pr��ezem neutron�. Nejpoužívan�jšími jsou bor a 
kadmium. Vzhledem k horším mechanickým vlastnostem jsou používány ve slou�eninách, nap�. 
H3BO3. 

3 JADERNÉ REAKCE

3.1 Zp	soby uvol
ování vazebné energie 
Vazebná energie je definována jako energie, kterou je t�eba vynaložit na rozšt�pení dané 

vazby. Z obrázku 5 je z�ejmé, že vazebná energie nabývá nejvyšších hodnot pro jádra z okolí 
železa. K rozšt�pení jejich jader je zapot�ebí nejvíce energie, proto jsou nazývána oblastí 
stabilních jader. P�i št�pení t�žkých jader (jádra s vyšším po�tem nukleon�) se uvol�uje energie. 
Lehká jádra s malým nukleonovým �íslem uvol�ují energii p�i jejich slu�ování – mod�e 
vyzna�ená strm� rostoucí oblast jaderné fúze [6],[7]. 

Obrázek 5: Graf závislosti vazebné energie na nukleonovém �ísle [4] 
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3.2 Št�pení t�žkých jader 
Št�pení jader atomu je obecn� jaderná reakce, vyvolaná libovolnou �ásticí, která ve svých 

d�sledcích vede v�tšinou k rozd�lení jádra na dv� �ásti. [5]  

Typy jaderného št�pení podle št�pícího agens: 

� št�pení tepelnými neutrony 

� št�pení rychlými neutrony 

�  �ástice, protony  

� št�pení t�žkými jádry (�ástice s velkou energií) 

� št�pení gama zá�ením 

� spontánní p�em�na bez externího zásahu 

Nejv�tší význam má št�pení jádra neutrony. P�i št�pení t�žkých jader dochází vždy též 
k uvoln�ní n�kolika dalších neutron� v d�sledku p�ebytku neutron� t�žkých jader v porovnání 
s nov� vzniklými, leh�ími št�pnými produkty. 

Aby došlo ke št�pení, musí jádro získat ur�itou aktiva�ní energii, což je obrazn� �e�eno 
bariéra p�ed samovolným št�pením. Aktiva�ní energie je dodána z energie zachyceného neutronu. 
Št�pná reakce prob�hne, je-li dodaná energie zachyceného neutronu v�tší, než aktiva�ní energie. 

3.2.1 Št�pení jader uranu 
Hlavním št�pným izotopem v tlakovodních reaktorech je 235U. Po zachycení neutronu dojde 

k excitaci jádra uranu na 236U. Excitované jádro se následn� rozpadá na dv� �ásti a sou�asn�
dochází k emisi n�kolika neutron� [7]. 

Krom� št�pení dochází i k reakci typu radia�ních záchytu, což je jiný typ jaderné reakce. 
Excitované jádro 236U* m�že uvolnit energii emisí gama foton�. Symbolické zápisy viz níže. 

��� � �����	 
 ������ � 
 ��
�� � ���

�� � � ���

     ��� � �����	 
 ������ � 
 ������ � �
 Jádra t�žkých prvk� se v reaktoru št�pí ve velké v�tšin� asymetricky. Nejvyšší 

pravd�podobnost vzniku je u št�pných produkt� s pom�rem 2:3. Tím vzniká dvouvrcholová 
k�ivka s prvním peakem v oblasti nukleonových �ísel 80-110, druhý peak je v oblasti 125-150. 
Na obrázku �. 6 je tato situace graficky znázorn�na. 
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Obrázek 6: Výt�žek produkt� št�pení v závislosti na jejich nukleonovém �ísle [16] 

3.3 Neutrony 
Neutrony jsou jedním ze základních stavebních prvk� atomového jádra. Jsou neutrální, 

nemají elektrický náboj. Mimo atomové jádro je neutron nestabilní, voln� se tedy v p�írod�
nevyskytuje. Polo�as rozpadu je zhruba 14 minut. [6] 

3.3.1 Rozd�lení neutron	
Z energetického hlediska neutrony d�líme na: 

� tepelné – 0,002 – 0,5 eV 

� rezonan�ní – 0,5 – 1 keV 

� rychlé – 1keV – 10 MeV 

Z �asového hlediska: 

� okamžité neutrony – cca 99%, životnost 10-4 s 

� zpožd�né neutrony – 0,7%, doba života 10-1 s 
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3.3.2 Charakteristiky neutron	
Skupina neutron� vyskytujících se v prost�edí je ozna�ována jako neutronové pole. To 

m�žeme charakterizovat n�kolika veli�inami: 

� hustota neutron� – n [m-3]; po�et neutron� v daném bod� a �ase 

� hustota toku neutron� – � [m-2s-1]; po�et neutron�, které prochází jednotkovou plochou 
všemi sm�ry 

� hustota proudu neutron� – J [m-2s-1]; po�et neutron�, které prochází kolmo jednotkovou 
plochou 

3.3.3 Vybrané interakce neutron	
Jestliže se dostane pohybující se �ástice do blízkosti jádra, m�že dojít k její interakci 

s jádrem n�kolika zp�soby. 

� Pružný rozptyl – neutron se st�etne s jádrem, dojde k p�erozd�lení energie, kdy �ást své 
energie p�edá neutron jádru (mechanismus moderace neutron�) 

� Nepružný rozptyl – neutron po srážce p�edá �ást energie jádru, další �ást energie je 
vyzá�ena v podob� fotonu (nežádoucí reakce v aktivní zón� – energie se p�em��uje 
v zá�ení, které zat�žuje okolí) 

� Záchyt neutronu a vyslání nabité �ástice – neutron se st�etne s jádrem, to ale následn�
opouští jiná �ástice, nap�. alfa �ástice p�i reakci na bóru v chladivu: 
��� � �	�� 
 ���� � ����

� Radia�ní záchyt – po absorpci neutronu se zm�ní jádro na jiný typ izotopu, �ást energie se 
uvolní v podob� gama zá�ení. Vzniklé jádro je nestabilní, dochází k jeho rozpadu beta 
p�em�nou  

� Jaderné št�pení – energie p�edaná jádru vyvolá rozšt�pení jádra minimáln� na 2 �ásti a 
další �ástice  

3.3.4 Zpomalování neutron	
Pro št�pení 235U jsou nejd�ležit�jší tepelné neutrony. P�i št�pení jader však vznikají 

neutrony s pom�rn� vysokou energií. Je tedy t�eba snížit energii rychlých neutron� na energii 
neutron� tepelných (p�ibližn� z hodnot 0,8 MeV na hodnoty 0,025 eV). Proces snižování energie 
neutron� se nazývá moderace, látka k tomu sloužící je moderátor (viz výše). Ideální moderátor 
sníží rychlost neutron� v minimálním množství srážek a sou�asn� neutrony neabsorbuje.[9] 
S p�ihlédnutím ke kritériím konstruk�ním a ekonomickým je nejpoužívan�jším moderátorem 
lehká voda. 

Ke zhodnocení modera�ních vlastností materiálu slouží modera�ní pom�r, který vyjad�uje 
pom�r zpomalovací schopnosti moderátoru k absorpci neutron�. V následující tabulce jsou 
uvedeny hodnoty modera�ního pom�ru vybraných moderátor�. Lehká voda má pom�rn� nízký 
modera�ní pom�r oproti t�žké vod�, avšak cenový pom�r je n�kolikanásobn� výhodn�jší. 

�������	� �
��������
����

���� ���

���� �����

�� ����

Tabulka 3: Tabulka modera�ních pom�r� vybraných moderátor�
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4 PROVOZ JADERNÉHO REAKTORU

4.1 Koeficient násobení 
Aby se št�pná �et�zová reakce udržela, musí vzniknout na každý zachycený tepelný neutron 

vyvolávající št�pení alespo� jeden nový neutron, který zp�sobí št�pení dalšího jádra. Tato 
podmínka se dá vyjád�it pomocí veli�iny, kterou nazýváme koeficient násobení (koeficient 
rozmnožení nebo též multiplika�ní koeficient). Je definován jako pom�r po�tu neutron� ur�ité 
generace ni k po�tu neutron� p�edcházející generace ni-1. [14], [9] 

� � ��
�� �  

Podle hodnoty koeficientu násobení rozlišujeme t�i základní stavy reaktoru: 

� k<1 podkritický stav reaktoru: po�et neutron� klesá, sou�asn� s rychlostí št�pení – 
�et�zová reakce se nem�že sama udržet, št�pný proces se po �ase zastaví 

� k=1 kritický stav reaktoru: po�et neutron� i rychlost št�pení v �ase z�stávají stejné – 
reakce se sama udržuje  

� k>1 nadkritický stav reaktoru: po�et neutron� a rychlost št�pení paliva neustále 
nar�stá, št�pná reakce se v �ase rozvíjí exponenciáln�, po�et neutron� lavinovit� nar�stá, 
št�pná reakce se vymyká kontrole 

V dalším textu je popisován koeficient násobení s indexem kef, tzv. efektivní multiplika�ní 
koeficient, který p�edpokládá kone�n� velkou aktivní zónu, ve které se uvažuje únik neutron�
mimo AZ.[9] 

4.1.1 Reaktivita reaktoru 
Pro charakteristiku stavu aktivní zóny se také používá veli�ina zvaná reaktivita reaktoru. 

Charakterizuje odklon reaktoru od kritického stavu, je tedy funkcí multiplika�ního koeficientu 
kef. Reaktivita reaktoru je: 

� nulová pro kritický stav 

� kladná pro nadkritický stav 

� záporná pro podkritický stav 

Reaktivita neboli relativní odchylka multiplika�ního koeficientu kef je vyjád�ena vztahem: 

! � �"# �  
�"#

kde � je ozna�ena reaktivita reaktoru a kef je efektivní multiplika�ní koeficient.[12] 
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4.2 Krátkodobá kinetika 

4.2.1 Koeficient reaktivity 
Stav aktivní zóny je závislý na �ad� fyzikálních parametr�, mezi které pat�í nap�íklad teplota, 

výkon, množství absorbátor�, míra vyho�ení. Vzájemný vztah reaktivity se stavem aktivní zóny 
je charakterizován jednotlivými koeficienty reaktivity. 

Koeficient reaktivity je definován jako zm�na reaktivity reaktoru, která je vyvolána 
jednotkovou zm�nou daného fyzikálního faktoru p�i zachování ostatních reaktorových veli�in 
[12]. U tlakovodních reaktor� rozlišujeme tyto základní koeficienty reaktivity: 

� teplotní 

� výkonový 

� tlakový 

� kyseliny borité 

4.2.1.1 Teplotní koeficient reaktivity 
Pokud se zvýší teplota chladiva, významn� se ovlivní reaktivita následujícími zápornými 

efekty. Zmenší se hustota vody, tím poklesne koncentrace atom� vodíku, sou�asn� dojde ke 
snížení pravd�podobnosti pružných srážek neutron� = horší moderace a snížení kef. Druhý 
záporný efekt je zp�soben tím, že neutrony se v �idším prost�edí pohybují rychleji – mají v�tší 
kinetickou energii, proto je št�pení 235U mén� pravd�podobné, dochází ke snížení kef. 

Sou�asn� se p�i zvýšení teploty uplat�ují i kladné efekty. Zmenšením hustoty chladiva dojde 
i k poklesu hustoty absorbátoru, �ímž se zvýší kef.  

V p�ípad� vyšší koncentrace bóru v chladivu dojde p�i zvýšení teploty k p�evaze zhoršení 
absorpce nad zhoršením moderace, tím se zvýší kef, výsledný teplotní koeficient reaktivity je 
kladný. Jestliže však dojde ke zvýšení teploty chladiva v p�ípad� nízké koncentrace bóru, p�eváží 
zhoršení moderace nad zhoršenou absorpcí a kef se snižuje, výsledný teplotní koeficient reaktivity 
je tedy záporný.  

Obecn� teplotní koeficient reaktivity nabývá zpravidla záporných hodnot, v samoregulaci 
reaktoru p�sobí jako zp�tná vazba. 

4.2.1.2 Výkonový koeficient reaktivity 
Výkonový koeficient reaktivity je v podstat� teplotním koeficientem reaktivity paliva p�i 

konstantní teplot� chladiva. Nazývá se tzv. Doppler�v efekt. V n�kterých energetických 
hladinách je pravd�podobnost absorpce zpomalujících se neutron� na jádrech 238U pom�rn�
vysoká. Jsou to tzv. rezonan�ní energie.  

Jestliže dojde ke zvýšení teploty paliva, jádra uranu 238 mají vyšší rychlost, tím jsou pro 
p�ibližující se neutron více „nezachytitelné“. Špi�ky rezonan�ního pásu se rozši�ují na úkor 
výšky. P�i zvýšení teploty paliva je proto absorpce neutron� v rezonan�ním úseku vyšší.[15], [9] 

Výkonový efekt u tlakovodních reaktor� nabývá zpravidla záporných hodnot. 
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4.2.1.3 Tlakový koeficient reaktivity 
Tlakový koeficient reaktivity je definován jako zm�na reaktivity na jednotkovou zm�nu tlaku 

chladiva. M�nící se tlak v primárním okruhu se projeví na zm�n� hustoty moderátoru. 
V reaktorech, které používají jako moderátor vodu, se tlakový koeficient z d�vodu malé 
stla�itelnosti vody projevuje v mnohem menší mí�e nap�. v porovnání s teplotním koeficientem 
reaktivity.[9] Na rozdíl od p�edcházejících koeficient� je však tlakový koeficient reaktivity 
kladný.  

4.2.1.4 Bórový koeficient reaktivity 
Velikost bórového koeficientu reaktivity je dána koncentrací kyseliny borité v chladivu. Má 

vždy zápornou hodnotu. 

4.2.2 Efekt reaktivity 
Efektem reaktivity ozna�ujeme celkovou zm�nu reaktivity p�i ur�ité zm�n� n�kterého 

z parametr� (teplota, tlak, výkon, xenonová a samariová otrava, koncentrace H3BO3). Idealizace 
situace je v p�edpokladu, že nedochází ke zm�n� ostatních parametr�. Efekt reaktivity je tedy dán 
integrací koeficientu reaktivity mezi dv�ma stavy.  

Na obrázku �. 7 je znázorn�na velikost jednotlivých koeficient� reaktivity po �as palivové 
kampan�. Z obrázku je patrné, že velikost efektu stacionární otravy a výkonového efektu se tém��
nem�ní. Reaktivita vázaná bórem slouží ke kompenzaci reaktivity v pr�b�hu cyklu p�i vyho�ívání 
paliva. Koncentrace bóru se snižuje tém�� lineárn�

4.2.3 Zp�tná vazba reaktoru 
Od jisté hodnoty nominálního výkonu (tzv. minimální kontrolovaný výkon) se za�ínají 

uplat�ovat zp�tné vazby reaktoru. 

Obrázek 7: Bilance efekt� reaktivity v pr�b�hu kampan�
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4.2.3.1 Reaktor bez zp�tné vazby 
Nebo také reaktor na MKV (minimálním kontrolovaném výkonu). Obrázek �íslo 10 

ukazuje, že p�i vnosu kladné reaktivity nar�stá výkon, který je zpo�átku rychlý díky okamžitým 
neutron�m. Pozd�ji dochází ke zpomalení r�stu výkonu vlivem zpožd�ných neutron� – tzv. 
oblast asymptotické periody. 

4.2.3.2 Reaktor se zp�tnou vazbou 
Od jistého výkonu, zhruba 1% nominálního výkonu dochází k uplatn�ní zp�tné vazby. 

Nár�st reaktivity je potla�ován zp�tnou vazbou – teplotním a výkonovým efektem. Situace je 
patrná z obrázku �. 10. 

4.3 Kompenzace reaktivity 
Pro danou kampa� je pot�eba jistá zásoba reaktivity, ta musí být zpo�átku kompenzována 

absorbátory neutron�, které spadají pod kontrolu systému �ízení a ochrany reaktoru. [8] Tento 
systém je tvo�en dv�ma nezávislými subsystémy: 

� kazety HRK - mechanický systém  

� systém bórové regulace 

Hlavní rozdíl mezi ob�ma systémy je v rychlosti vnosu záporné reaktivity a v ovlivn�ní 
rozložení neutronového toku v aktivní zón�. Pomocí kazet HRK je zavád�ní záporné reaktivity 
rychlé, zatímco bórová regulace je proces vyžadující více krok�, rychlost vnosu záporné 
reaktivity je pom�rn� pomalá. Ovlivn�ní hustoty neutronového toku je u obou systém� rozdílný. 
Zasunutí HRK vede k výraznému poklesu hustoty neutronového toku práv� v míst� regula�ní 

Obrázek 8: Reaktor bez zp�tné vazby Obrázek 9: Záporná zp�tná vazba 
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kazety. Tím dojde v jiných místech aktivní zóny k relativnímu zvýšení hustoty neutronového 
toku. 

4.3.1 Systém HRK 
Hlavní regula�ní kazeta je tvarov� stejná, jako kazeta palivová. Skládá se z dolní palivové 

�ásti a horní absorp�ní. [12] Absorp�ní �ást je vyrobena z bórové oceli. Každá regula�ní kazeta 
má propojení s pohonem ve víku reaktorové nádoby, který umož�uje vertikální pohyb v AZ.  

P�i zasouvání regula�ní kazety dol� dochází k postupnému vysouvání palivové �ásti, na 
místo které se do AZ dostává �ást absorbující neutrony, �ímž dochází okamžit� ke snížení hustoty 
toku neutron� a tím i k snížení výkonu reaktoru. Proto jsou HRK používány k rychlým zm�nám 
výkonu. 

V aktivní zón� je umíst�no celkem 37 regula�ních kazet. V p�ípad� pot�eby rychlého 
p�erušení št�pné reakce dochází k p�erušení napájení elektropohon�, které udržují elevované 
HRK. Následn� dojde k pádu všech HRK do AZ vlastní vahou. 

Celková ú�innost souboru HRK však nesta�í sama kompenzovat reaktivitu studeného, 
neotráveného reaktoru.  

4.3.2 Kyselina boritá (H3BO3) 
Kyselina boritá je slabá kyselina. Rozpušt�ná v chladivu AZ p�sobí jako absorbátor 

neutron�. Výhodou kyseliny borité je snížení nerovnom�rnosti vývinu tepla v aktivní zón�. 
Kompenzuje zásobu reaktivity paliva a zabezpe�í hlubokou podkriti�nost p�i vým�n� paliva.     

Z �asového hlediska je regulace výkonu reaktoru pomocí kyseliny borité pomalejší proces, 
než regulace pomocí HRK. 

 Rozlišujeme: 

� Kritická koncentrace: koncentrace H3BO3 v reaktoru, který je studený, neotrávený, 
s nulovým výkonem, s vytaženými HRK 

� Odstavná koncentrace: je kritická koncentrace zvýšená o 1g/kg, vnáší zápornou 
reaktivitu a je schopna kompenzovat veškeré efekty, které mohou vnášet kladnou 
reaktivitu  

4.3.3 Vyho�ívající absorbátor 
Nej�ast�ji používanými vyho�ívajícími absorbátory je gadolinium nebo bór. Na za�átku 

kampan� je t�eba kompenzovat vysokou zásobu reaktivity. V pr�b�hu vyho�ívání paliva je však 
ú�inek absorbátor� v d�sledku poklesu celkové zásoby reaktivity nežádoucím jevem. Proto se 
za�aly zavád�t vyho�ívající absorbátory, jejichž ú�inek b�hem kampan� postupn� klesá. 

Zavedení vyho�ívajícího absorbátoru do AZ m�že být integrální (umíst�ní absorbátoru p�ímo 
do struktury paliva), nebo diskrétní (proutky z absorbátoru místo palivových proutk�). 

Vyho�ívající absorbátory kompenzují v první polovin� kampan� �ást celkové zásoby 
reaktivity spolu s kyselinou boritou a snižují tak její koncentraci. Ke konci kampan� je zbytkový 
ú�inek vyho�ívajícího absorbátoru nízký. 
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4.4 St�edn�dobá kinetika 
B�hem kampan� vznikají p�i št�pení jader uranu a plutonia št�pné produkty, které díky 

absorpci neutron� snižují zásobu reaktivity. Z hlediska p�sobení a zániku absorbátor� neutron� je 
m�žeme rozd�lit do dvou skupin: 

� otrava – absorbátory s krátkým polo�asem p�em�ny, b�hem n�kolika hodin 
spontánn� zanikající 

� struska – stabilní absorbátory neutron�, u kterých nedochází ke spontánní 
radioaktivní p�em�n�, zanikají pouze vypalováním (reakce typu radia�ního 
záchytu), nebo mají dlouhý polo�as p�em�ny [12] 

4.4.1 Xenonová otrava 

4.4.1.1 Stacionární xenonová otrava 
Xenon je prvek s vysokým ú�inným pr��ezem záchytu tepelných neutron�. Nejv�tší m�rou 

ovliv�uje otravu reaktoru izotop 135Xe. 

Xenon vzniká v aktivní zón� dv�ma cestami, stejn� tak dv�ma cestami zaniká. První, 
minoritní cesta produkce xenonu je p�ímo ze št�pení. V�tšinový podíl produkce xenon je 
z radioaktivní p�em�ny 135I reakcí typu �- p�em�ny. [8],[9] 

Stacionární xenonová otrava je stav, kdy je reaktor dostate�n� dlouho na ustáleném výkonu, 
hustota neutronového toku je konstantní a koncentrace xenonu s jódem jsou v nasyceném stavu. 
Zjednodušen� �e�eno se jedná o stav, kdy po�et vznikajících jader je stejný jako po�et jader 
zanikajících.  

4.4.1.2 Nestacionární xenonová otrava 
Zm�ny ve výkonu, tím i zm�ny hustoty neutronového toku zp�sobují narušení jódové a 

xenonové bilance. 

Dojde-li k zvýšení výkonu, za�ne se rychleji vypalovat xenon díky vyšší hustot� toku 
neutron�. P�vodní výkonová hladina N1 má výchozí koncentrace xenonu 135Xe a 135I. Se 
zvýšením výkonu roste tvorba 135I a s �asovou latencí též roste i produkce 135Xe. Po jisté dob�
dosáhne koncentrace xenonu 135Xe rovnovážného stavu odpovídajícího výkonu N2. Situaci 
popisuje obrázek 10. P�i zvýšení výkonu z hladiny N1 na N2 dojde tedy zpo�átku k poklesu 
koncentrace 135Xe, pozd�ji ale nastává nár�st a následné ustálení se koncentrace 135Xe na nové 
hladin�. 
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Obrázek 10: Xenonová otrava - zvyšování výkonu 

  

P�i prudkém snížení výkonu se sníží koncentrace xenonu díky p�irozené radioaktivní 
p�em�n�. Produkce xenonu se snižuje s �asovým odstupem, vzhledem ke vzniku z jódu. Nejd�íve 
se však bude množství 135Xe do�asn� zvyšovat, jelikož je polo�as p�em�ny xenonu delší, než 
polo�as p�em�ny jódu. Situaci popisuje obrázek �. 11, kdy dochází k poklesu výkonu z hladiny 
N1 na N2, koncentrace izotopu 135Xe z výchozí úrovn� 0NXe zpo�átku nar�stá z d�vodu nižší 
hustoty toku neutron� a tím i sníženého vypalování. Koncentrace xenonu v �asu NXe(t) po dané 
dob� dosáhne maxima, následn� ale množství xenonu klesá a ustálí se na nové rovnovážné 
koncentraci. S poklesem výkonu klesá množství jódu 135I, jelikož jsou nová jádra na nižším 
výkonu produkována v menší mí�e. S do�asnou kumulací xenonu dojde i k poklesu reaktivity 
�
Xe, tento jev je nazýván jódová jáma, jelikož p�i n�m dochází k poklesu koncentrace izotopu 
135I.  

Nár�st xenonové otravy p�i snižování výkonu je využíván v souvislosti s p�echodovými jevy 
reaktivity, kdy váže uvoln�nou reaktivitu v d�sledku teplotních zm�n paliva i chladiva.  
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Obrázek 11: Xenonová otrava, jódová jáma - snižování výkonu 

4.4.2 Samariová otrava 
Obdobný efekt jako xenon má v AZ další z produkt� št�pení, samarium 149Sm, vznikající 

v reaktoru beta rozpadem promethea 149Pm. Izotop 149Pm vzniká p�ímo ze št�pení jader uranu a 
plutonia. [12] Vyprodukované samarium 149Sm nepodléhá radioaktivní p�em�n�. 

 Vzhledem k tomu, že je samarium 149Sm stabilní nuklid, jeho zánik je možný pouze 
vypalováním (absorpcí neutron�), viz následující rovnice. 

��� � $%����� 
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& $%���	� � �
Vzniká izotop 150Sm, který již neutrony tém�� neabsorbuje. P�i najížd�ní reaktoru na výkon 

dojde po ur�ité dob� k nahromad�ní 149Pm a 149Sm a k ustálení rovnovážného stavu. P�i 
stacionární samariové otrav� je množství produkce jader 149Sm rovno množství zanikajících jader 
149Sm. Ustálená koncentrace samaria nezávisí na hladin� výkonu. 

P�i odstavení reaktoru dojde ke zvýšení koncentrace samaria z d�vodu nižšího vypalování a 
sou�asn� pokra�ující produkcí samaria rozpadem 149Nd a 149Pm. Nar�stá samariová otrava. P�i 
zm�n� výkonové hladiny dojde do�asn� k vychýlení koncentrace, následuje ale ustálení na stejné 
rovnovážné koncentraci. 

P�i najetí reaktoru na výkon po vým�n� paliva dojde nejd�íve ke snížení samariové otravy 
díky vypalování již existujícího samaria. Poté však dojde k novému vzniku 149Pm a tím i zdoje 
samaria, dojde k ustálení samariové otravy.  

Samariová otrava, je se výrazn�ji projeví obvykle až p�i spoušt�ní po delších odstávkách. P�i 
rychlém znovunajetí reaktoru na výkon po odstavení havarijní ochranou není t�eba uvažovat 
samariovou otravu. 



  Provoz jaderného reaktoru 31

4.4.3 Dlouhodobá kinetika 

4.4.3.1 Vyho�ívání paliva  
Míra vyho�ení je veli�ina popisující množství uvoln�né energie b�hem št�pení z jednotky 

po�áte�ní hmotnosti št�pného materiálu. V p�ípad� uranového paliva se jedná o vyprodukovanou 
energii na jednotku hmotnosti �istého uranu, nikoliv UO2. Jednotkou vyho�ení je nej�ast�ji 
MWd/tU.   

4.4.3.2 Izotopické zm�ny paliva 
B�hem kampan� dochází v palivu p�i št�pení k následujícím zm�nám: 

Izotopy uranu:  

�
235U – št�pením jader 235U dochází k poklesu jejich koncentrace 

�
238U – jádra 238U jsou tepelnými neutrony št�pena v menší mí�e, ale jejich koncentrace 
také klesá 

Izotopy plutonia: 

� Na za�átku vyho�ívání je koncentrace izotop� plutonia nulová. V �ad� p�em�n 238U vzniká 
nakonec �et�zec izotop� plutonia 239Pu, 240Pu, 241Pu, p�i�emž 239Pu a 241Pu jsou št�pitelné 
tepelnými neutrony. 

S rostoucí mírou vyho�ení paliva klesá koncentrace 235U a jader plutonia št�pitelných 
tepelnými neutrony. Postupn� vznikají št�pné produkty rozpadající se na stabiln�jší izotopy. Tyto 
rozpadové produkty v�tšinou výrazn� absorbují tepelné neutrony, nazývají se „struska“. Jejich 
existence zt�žuje št�pení. Postupn� dochází k tzv. „zastruskování“ reaktoru.  

Na obrázku �. 12 jsou graficky znázorn�ny zm�ny koncentrací vybraných izotop� b�hem 
št�pení. 
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Obrázek 12: Pom�rné zastoupení prvk� v �erstvém a vyho�elém palivu [8] 

4.4.3.3 Tvarové zm�ny paliva 
B�hem kampan� dochází k tepelnému a radia�nímu namáhání paliva. Tím dojde ke zm�n�

struktury materiálu a tím i zm�n� mechanických vlastností. V palivu dochází ke vzniku ruptur, 
dalším jevem je tzv. napuchání, neboli swelling paliva. Dlouhodobé tepelné namáhání se tedy 
projeví v nevratných zm�nách objemu paliva, jeho deformacích a porušení integrity. Dalším 
jevem je tvorba plynných produkt� št�pení, což vede k nár�stu tlaku uvnit� hermetického obalu 
palivového �lánku.  

Sou�asn� je namáhána i hermetická obálka palivového �lánku. To vede postupn� k ztrát�
p�vodních vlastností, zvyšuje se riziko tvorby trhlin, �ímž se zhoršuje odvod tepla. Obrázek 13 
schematicky popisuje zm�ny v palivu, kdy palivo po 1. cyklu v porovnání s �erstvým nabobtná, 
dojde ke zm�n� struktury materiálu, po 2. cyklu progreduje zmenšování mezery mezi palivem a 
obálkou, dochází k tvorb� inkongruencí. Po dalších cyklech dochází ke korozi pokrytí, tvorb�
porézních �ástí. 

Obrázek 13: Geometrické zm�ny paliva  
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4.4.3.4 Zastruskování paliva 
B�hem kampan� v aktivní zón� dochází k nár�stu št�pných produkt�, které mají velký 

ú�inný absorp�ní pr��ez pro neutrony. Tyto produkty jsou stabilní, nebo mají dlouhý polo�as 
rozpadu, tudíž se v reaktoru hromadí, hovo�íme o tzv. zastruskování paliva. 

Pro zachování stejného m�rného výkonu reaktoru je tedy zapot�ebí zvyšování nárok� na 
úrove� hustoty neutronového toku, jelikož dochází k nár�stu št�pných produkt� = neutronových 
absorbátor� a sou�asn� se snižuje koncentrace št�pitelných jader. 

B�hem vyho�ívání paliva tedy dochází k jeho postupnému zastruskování a tím k poklesu 
reaktivity z d�vodu poklesu št�pnému materiálu a sou�asn� tvorbou neutronových absorbátor�. 
Proto je t�eba tyto jevy kompenzovat vnosem kladné reaktivity �ed�ním koncentrace kyseliny 
borité �i postupným vytahováním HRK. 

5 PALIVOVÝ CYKLUS ELEKTRÁRNY DUKOVANY
Jako reprezentativní �ást provozu Elektrárny Dukovany byl zvolen 3. blok Elektrárny 

Dukovany. Veškeré následující tabulky, schémata a grafy popisují práv� 3. blok. EDU. 

5.1 Uranový palivový cyklus obecn�
Z chronologického hlediska m�žeme fáze palivového cyklu rozd�lit na p�ední, st�ední a 

zadní �ást. 

5.1.1 P�ední �ást palivového cyklu 
Zahrnuje ekonomicky, ekologicky i technicky velmi náro�ný proces získávání uranové rudy, 

a její p�em�nu do finální podoby palivových �lánk�. 

Primární zdroj uranu p�edstavuje uranová ruda, neboli uraninit (smolinec). Obsah uranu 
v rud� je �ádov� v desetinách procent. Posledním funk�ním uranovým dolem v 	eské republice a 
sou�asn� v celé st�ední Evrop� je hlubinný uranový d�l v Dolní Rožínce. Za dobu fungování dolu 
bylo vyt�ženo zhruba 16 milion� tun uranové rudy se ziskem tém�� 20 tisíc tun uranu [22]. 
Nejv�tšími producenty uranové rudy jsou však p�edevším USA, Kanada, Rusko. 

V dalším kroku dochází k chemické úprav� vyt�žené rudy, výsledným produktem je oxid 
uranu, následuje jeho konverze na plynný hexafluorid uranu UF6 . Pro v�tšinu jaderných reaktor�
je t�eba obohacení o izotop uranu 235U. Následuje cesta k výrob� palivových �lánk�, kde jsou 
z UO2 vyrobeny pelety – malé souosé válce i pr�m�ru cca 1,5 cm.   

5.1.2 St�ední �ást palivového cyklu 
St�ední �ást p�edstavuje vlastní energetické využití jaderného paliva. Za�íná transportem již 

hotových palivových kazet do elektrárny, následuje jejich uskladn�ní. Pokra�uje zavezením 
paliva do aktivní zóny. St�ední �ást palivového cyklu kon�í vyvezením použitého paliva do 
bazénu skladování. 
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5.1.3 Zadní �ást palivového cyklu 
P�edstavuje nakládání s použitým palivem po vyvezení z aktivní zóny a jeho následné 

uskladn�ní. Zadní �ást palivového cyklu se d�lí na otev�enou a zav�enou. 

� otev�ený cyklus – již se neuvažuje další využití použití jaderného paliva. Po ur�ité dob�
pobytu v meziskladu a dosažení dostate�n� nízkých hodnot teploty a radioaktivity, je 
palivo uloženo do trvalého hlubinného úložišt�. 

� uzav�ený cyklus – po�ítá se s dalším využitím použitého paliva po p�epracování. Je to 
však proces velmi nákladný. Závody na p�epracování použitého paliva jsou v provozu 
nap�íklad v Anglii �i Francii. 

Zp�soby uskladn�ní d�líme na mokré a suché, podle použitého usklad�ovacího média.  

Mokrý zp�sob skladování p�edstavuje uchovávání použitého paliva v bazénech s vodou, 
která je chladivem a sou�asn� chrání p�ed radiací. Skladování je ekonomicky náro�n�jší z d�vodu 
kontinuální úpravy vody. 

Suchý zp�sob skladování je z hlediska provozu mén� nákladný a v 	eské republice 
používaný na obou jaderných elektrárnách. Použité palivo je po vychlazení v bazénu skladování 
uloženo do hermeticky uzav�ených kontejner�.  

5.2 Palivové kazety na Elektrárn� Dukovany 
P�vodním schématem bylo obsazení aktivní zóny palivovými kazetami s obohacením 2,4% a 

3,6% ve t�íletém cyklu. Tyto kazety byly neprofilované, všechny palivové proutky v kazet� m�ly 
konstantní obohacení 235U. K prodloužení cyklu bylo zapot�ebí vyššího obohacení paliva, dalším 
faktorem bylo zavedení vyho�ívajícího absorbátoru. Na obr. �. 14 lze vid�t „evoluci“ palivových 
kazet od neprofilovaných s nižším obohacením až ke kazetám profilovaným, s vyšším 
obohacením 235U, obsahujících vyho�ívající absorbátor. V programu InkScape byla vytvo�ena 
schémata všech používaných palivových kazet v elektrárn� Dukovany, viz obrázek �. 14. V 
po�adí shora jsou chronologicky uspo�ádány kazety od neprofilovaných 2,4% a 3,6%, vpravo 
naho�e potom zavedení profilované kazety s pr�m�rným obohacením 3,82%. Dole kazety 
s použitím vyho�ívajícího absorbátoru, vlevo dole kazeta 4,25% Gd2, uprost�ed Gd2+ se stejným 
obohacením, avšak jiným profilem. Vpravo dole kazeta Gd2M s pr�m�rným obohacením 4,38%. 
Kazeta Gd2M+ se od Gd2M liší v délce palivové �ásti, která je o 6 cm delší, profil kazety však 
z�stává stejný.  

         Kazeta 2,4 % 235U        Kazeta 3,6 % 235U         Kazeta 3,82% 



  Palivový cyklus Elektrárny Dukovany 35

              Kazeta Gd2   Kazeta Gd2+   Kazeta Gd2M 

Obrázek 14: Palivové kazety (pr��ez) 

5.3 Palivové vsázky a jejich vývoj 
Pro ú�ely popisu palivových vsázek 3. bloku Elektrárny Dukovany byla ze získaných dat a 

pomocných výpo�t� sestavena následující tabulka pot�ebných údaj�, jako je po�et efektivních 
dn� kampan�, délka odstávek, rozd�lení po�tu zavážených a vyvážených kazet podle obohacení, 
st�ední vyho�ení vyváženého paliva.  
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Palivová vsázka prochází od samého za�átku provozu EDU tém�� neustálým vývojem. 
V p�vodním zám�ru bylo využití obohaceného paliva na 2,4% a 3,6% v t�íletém cyklu. Délka 
cyklu se p�edpokládala okolo 300 efektivních dn�.  Po�et vyvážených soubor� byl 114 kazet 
s obohacením 2,4% a 3,6%. Z po�átku provozu probíhalo zavážení 2,4% a 3,6% palivem 
v pom�ru cca 1:2, nap�. palivová vsázka t�etího cyklu obsahovala 108 palivových kazet 
s obohacením 2,4% a 234 kazet s obohacením 3,6%. Zavážení �erstvých kazet probíhalo ve 
schématu out – in. Ob� tyto skute�nosti byly z ekonomického hlediska nevýhodné. Proto se za�al 
uvažovat a pozd�ji i realizovat p�echod ke �ty�letému a následn� i p�tiletému cyklu. To 
samoz�ejm� muselo vést k n�kolika zm�nám, p�edevším k použití paliva s vyšším obohacením. 
Nejd�íve se snižoval po�et zavážených kazet 2,4% 235U, v roce 1999 byl reaktor 3. bloku zavezen 
pouze palivovými kazetami s obohacením 3,6%. (viz kampa� �. 13 na obrázku �. 15). 

Dalším krokem bylo zavedení radiálního profilování palivových kazet, které jsou na 3. bloku 
zaváženy od roku 2000. St�ední obohacení profilovaných kazet bylo p�vodn� 3,82%, v dalších 
letech jsou do provozu zavedeny i palivové kazety se st�edním obohacením 4,25%. Ty již 
obsahují vyho�ívající absorbátor v podob� oxidu gadolinia (Gd2O3), který je nanesen na šesti 
proutcích 4,0% 235U (viz výše). V roce 2009 (23. kampa�) je na 3. bloku poprvé zavezeno palivo 
Gd2M se st�edním obohacením 4,38% 235U.  

Krom� vyššího obohacení zaváženého paliva vedla k vyšší efektivit� i ten�í obálka 
pokrývající palivový soubor, a to z 2 mm na 1,5 mm. Tím došlo ke snížení nežádoucí absorpce 
tepelných neutron� materiálem. 

Na obrázku �. 15 jsou znázorn�ny všechny palivové vsázky 3. bloku. V grafickém programu 
InkScape byla vytvo�ena schémata jednotlivých vsázek. Kazety jsou barevn� odstup�ovány podle 
míry obohacení použitého paliva.  

  

Kampa� �. 1   Kampa� �.2      Kampa� �. 3. 

  Kampa� �. 4   Kampa� �. 5      Kampa� �. 6 
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  Kampa� �. 7   Kampa� �. 8      Kampa� �. 9 

  Kampa� �. 10   Kampa� �. 11      Kampa� �. 12 

  Kampa� �. 13   Kampa� �. 14      Kampa� �. 15 

  Kampa� �. 16   Kampa� �. 17      Kampa� �. 18 

Kampa� �. 19   Kampa� �. 20      Kampa� �. 21 
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  Kampa� �. 22   Kampa� �. 23      Kampa� �. 24 

  Kampa� �. 25   Kampa� �. 26      Kampa� �. 27 

Kampa� �. 28 
Obrázek 15: Vývoj palivových vsázek 3.bloku 

V obrázku �. 16 je znázorn�n vývoj st�edního vyho�ení vyvážených kazet v jednotlivých 
cyklech za dobu celého provozu 3. bloku Elektrárny Dukovany. Míra st�edního vyho�ení 
palivových kazet na jednotkovou hmotnost uranu tém�� lineárn� roste. St�ední vyho�ení 
vyvážených kazet 3. cyklu bylo necelých 30 MWd/kgU. V posledních cyklech se míra st�edního 
vyho�ení vyvezených kazet pohybuje okolo 50 MWd/kgU.    
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Obrázek 16: Graf st�edního vyho�ení vyváženého paliva 

5.4 Vým�na paliva 
Vým�na paliva m�že probíhat kontinuáln�, kdy se palivo vym��uje po �ástech za provozu, 

nebo kampa�ovit� s odstavením reaktoru a kompletní vým�nou. V reaktorech VVER se provádí 
kampa�ovitá vým�na paliva. Po odstavení reaktoru je vyho�elé palivo vyvezeno do bazénu 
vyho�elého paliva. Zde dochází k jeho dochlazování n�kolik let, délka pobytu záleží na stupni 
vyho�ení paliva. Zbylé palivo z�stává v aktivní zón� a je p�eskládáno podle míry vyho�ení 
jednotlivých kazet. V dalším kroku je zavezeno �erstvé palivo. O délce pobytu paliva v reaktoru 
rozhoduje délka palivového cyklu. Podle toho se vym�ní daná �ást paliva, v t�íletém cyklu dojde 
za rok k vým�n� t�etiny paliva, v p�tiletém p�tina. Maximální délka palivového cyklu je šest let, 
a to z d�vodu limitace maximálního možného obohacení paliva (viz. kapitola 2.3.1.)  

Zavezení �erstvého paliva a jeho rozložení v aktivní zón� reaktoru je možné realizovat 
dv�ma metodami. První možnost je �erstvé palivo zavést na okraj aktivní zóny a zbylé palivo 
podle stupn� vyho�ení p�eskládat tak, že palivové �lánky s v�tším vyho�ením budou blíže ke 
st�edu aktivní zóny. Tato metoda je nazývána out-in. Druhou možností je �erstvé palivo zavést 
více do st�edu aktivní zóny reaktoru. Tato metoda je nazývána in-out. [19] 

5.4.1 Metoda in-out 
	erstvé palivo je zaváženo na kraj aktivní zóny. Výhodou je rovnom�rn�jší výkonové 

rozložení. Výrazn�jší jsou však nevýhody metody in-out. V d�sledku umíst�ní �erstvého paliva u 
kraje tlakové nádoby dochází k jejímu nadm�rnému radia�nímu namáhání, což má nep�íznivý 
vliv na její životnost. Sou�asn� dochází ke zvýšenému úniku neutron� z aktivní zóny. 

5.4.2 Metoda out-in 
P�i metod� out-in je na okraji aktivní zóny zavezeno palivo s nejnižší energií, které je 

v reaktoru nejdéle. 	erstvé palivo je umíst�no blíže st�edu aktivní zóny. Tím se zamezí 
nadm�rnému úniku neutron� a sou�asn� dojde k nižší radia�ní zát�ži tlakové nádoby. Sou�asn� je 
však d�ležité udržet co nejrovnom�rn�jší výkon v reaktoru. Proto je koncipování takových 
vsázek složit�jší. 
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Výše zmín�né ilustruje následující obrázek. Vlevo je schéma zavezení aktivní zóny ve 3. 
cyklu (metoda in-out). Vpravo je schéma 25. cyklu – palivo s nejnižší energií je na okraji aktivní 
zóny, �erstvé palivo blíže st�edu. 

Obrázek 17: Schéma zavezení �erstvého paliva 3. cyklu (vlevo) vs. 25. cyklu (vpravo) 

5.5 Délka odstávek 
Ke zvýšení efektivity výroby p�isp�lo též zkracování délky odstávek. Na obrázku �. 18 je 

v grafu znázorn�n trend zkracování odstávek. Výraznou odchylku od trendu tvo�í 22. odstávka, 
kdy docházelo k rekonstrukci z d�vodu zvyšování výkonu bloku na 105% Nnom, což p�ineslo 
další zvýšení efektivity využití paliva. Další peaky v 10., 14. a 18. cyklu jsou z d�vodu 
generálních odstávek.   

Obrázek 18: Graf délky odstávek jednotlivých cykl�

5.6 Použité palivo 

5.6.1 Sklady použitého paliva Elektrárny Dukovany 
P�vodním zám�rem bylo odvážení použitého paliva do Sov�tského svazu k p�epracování. 

Vzhledem k následujícím politickým událostem vyvstala otázka skladování paliva v 	eské 
republice. První sklad použitého paliva byl uveden do provozu v areálu Elektrárny Dukovany 
v roce 1995. Kapacita skladu je 60 kontejner�. V roce 2006 byl uveden do provozu druhý sklad 
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použitého paliva s kapacitou 133 kontejner�. Ten pojme zbytek vyprodukovaného paliva po dobu 
životnosti Elektrárny Dukovany. [13] 

5.6.2 Kontejnery pro skladování použitého paliva 
Použité palivo z Elektrárny Dukovany je po vychlazení v bazénu skladování uskladn�no do 

kontejner� typu Castor 440/84, event. nov�jšího typu Castor 440/84M. 

Castor je válcová nádoba z jednoho kusu litiny, vysoká 420 cm o pr�m�ru 260 cm. Váží 
zhruba 110 tun a pojme 84 palivových kazet. Tlouš�ka st�ny je 36 cm. Slouží nejen pro 
skladování, ale i k transportu paliva. Uvnit� kontejneru je koš pro p�esné umíst�ní kazet, 
zabra�uje tak jejich pohybu. T�snost kontejneru zajiš�ují dv� víka. Kontejner je p�ipojen na 
trvalé m��ení tlaku pro kontrolu t�snosti (vnit�ní prostor je vypln�n héliem s p�etlakem 0,6 MPa). 
Chlazení je zajišt�no p�irozenou cirkulací okolního vzduchu. Pomocí dvojic horních a dolních 
�ep� je zajišt�na možnost manipulace s kontejnerem. 

Škoda JS p�ipravuje modernizovaný typ kontejneru, který bude dimenzován a certifikován i 
k uskladn�ní použitého paliva s vyšším obohacením.[11] 

5.6.3 Vyvezené kazety 3. bloku Elektrárny Dukovany 
Kazety s již vyho�elým palivem jsou po odstavení reaktoru extrahovány z reaktoru a pod 

hladinou vody transportovány do bazénu skladování, kde dochází n�kolik let k odvodu 
zbytkového tepla. V bazénu skladování je vysoká koncentrace kyseliny borité, která zajiš�uje 
podkriti�nost.  

Díky p�echodu na p�tiletý cyklus došlo k výraznému snížení objemu vyváženého paliva. 
Zpo�átku provozu elektrárny bylo vyváženo 114 kazet ro�n�. S postupným p�echodem k delšímu 
cyklu se po�ty vyvážených kazet snižovaly. V posledních cyklech je vyváženo okolo 80 kazet. 
Z grafu na obrázku �. 20 je patrný trend po�tu vyvážených kazet.  

Obrázek 19: Po�et vyvážených kazet v jednotlivých cyklech 
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Ze získaných dat byly spo�teny a zaneseny do grafu následující hodnoty rozdílu po�t�
vyvážených kazet. Modrá k�ivka p�edstavuje skute�ný celkový po�et všech vyvezených kazet 
v jednotlivých letech. Od za�átku provozu t�etího bloku bylo tedy vyvezeno celkem 2540 kazet. 
Zelená k�ivka ukazuje, jaký by byl po�et vyvezených kazet v p�ípad� setrvání u t�íletého cyklu a 
po�tu vyvážených kazet 114/rok. Celkový rozdíl je 540 kazet, což p�edstavuje tém�� 65 tun 
použitého paliva. 

Obrázek 20: Suma vyvezených kazet 

  

5.7 M�rná spot�eba uranu 
M�rná spot�eba uranu je hlavním ukazatelem využití jaderného paliva. Vyjad�uje spot�ebu 

uranu 235 za efektivní den provozu. Jednotka m�rné spot�eby uranu je tedy kilogram 235U na 
jeden efektivní den. [21] Vyjád�eno ve vzorci:  

'( )&�*+ � % )&�*+

,"# - .�/01234

kde Tef je po�et efektivních dn� cyklu a mU235 je celková hmotnost spot�ebovaného uranu 235 
v daném cyklu. [18] 

 Celkovou hmotnost 235U v palivové vsázce je možné vypo�ítat ze vzorce: 

% )&�*+ �56� 7
��
 88 7

9

�:�
%�&;(

kde pi je po�et palivových kazet daného obohacení, ei je procentní hodnota obohacení a mi je 
celková hmotnost uranu v palivovém souboru. [18] 
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Obrázek 21: Graf m�rné spot�eby 235U ve vybraných cyklech 

  

Ze získaných dat a p�edchozích rovnic byly spo�teny m�rné spot�eby uranu vybraných 
kampaní a následn� zaneseny do grafu. Z grafu na obrázku 21 je patrná m�rná spot�eba uranu u 
rovnovážných t�íletých vsázek (cykly �. 3 a 4), která se pohybuje v rozmezí 1,5-1,7 kg/FPD. 
Výrazný pokles m�rné spot�eby uranu je u p�echodu na �ty�letý cyklus. Dvanáctim�sí�ní vsázka 
u �ty�letého cyklu má m�rnou spot�ebu uranu okolo 1,3 kg/FPD. Další pokles ve spot�eb� uranu 
nastává p�i p�echodu na p�tiletý cyklus, který v grafu reprezentují kampan� 22 a 23, m�rná 
spot�eba uranu se pohybuje v rozmezí 1,1 – 1,2 kg/FPD.  
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6 ZÁV�R
Cílem této práce bylo seznámit se s chováním jaderného reaktoru za provozu, teoreticky 

popsat n�které jevy související s provozem reaktoru. V praktické �ásti bylo úkolem, zpracovat 
analýzu palivových cykl� Elektrárny Dukovany z pohledu použitého paliva.  

Palivové vsázky jednotlivých cykl� prošly za dobu provozu elektrárny mnoha zm�nami. Z 
po�átku provozu pracovala elektrárna v t�íletém palivovém cyklu. Postupn� docházelo k 
prodlužování cyklu, které bylo provázeno zvyšováním obohacení paliva izotopem 235U. To se 
projevilo též na po�tu vyvážených kazet. Z p�vodn� vyvážených 114 kazet na blok je nyní 
vyváženo okolo 80 kazet ro�n�, což za dobu provozu Elektrárny Dukovany zp�sobilo úsporu v 
množství vyváženého použitého paliva zhruba v po�tu 65 tun na blok. Vyšší obohacení paliva je 
však spojeno též s vyšší aktivitou vyváženého paliva. Proto je nutná inovace skladovacích 
kontejner� Castor. 

Dalším krokem k vyšší efektivit� byla inovace v pokrytí palivových �lánk�, zkracování 
odstávek reaktoru, zavedení vyho�ívajících absorbátor� do palivových soubor� nebo zám�na 
železných distan�ních m�ížek za zirkoniové.  

Jednotlivé kampan� byly graficky a tabelárn� zpracovány z pohledu míry obohacení paliva, 
st�edního vyho�ení vyvážených kazet i z hlediska délky odstávek.  

V záv�ru práce je provedeno orienta�ní zhodnocení m�rné spot�eby uranu b�hem vybraných 
palivových cykl�. Navzdory pouze orienta�ní výpo�t�m je patrné, že s použitím všech inova�ních 
postup� na Elektrárn� Dukovany se výrazn� snížila m�rná spot�eba uranu 235 na jeden efektivní 
den. Pro p�esn�jší výpo�et m�rné spot�eby uranu by bylo zapot�ebí uvažovat p�esné vyho�ení 
jednotlivých palivových soubor� s použitím specializovaného softwaru. S p�echodem na šestiletý 
cyklus lze o�ekávat další pokles m�rné spot�eby uranu.  
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