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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce si klade za cíl charakterizovat v současnosti používaná jaderná 

paliva a jejich materiály, popsat palivový cyklus od těžby, zpracování a obohacování, až po 

možnosti nakládání s použitým palivem, přehledně shrnout používané jaderné reaktory s jejich 

základními specifikacemi týkajícími se paliva a nastínit možné trendy výzkumu a vývoje 

jaderných paliv. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  jaderná energetika; jaderné palivo; palivový cyklus; jaderné reaktory; 

uran; plutonium; thorium; beryllium; zirkonium 

  



 

 

 

 

 

Abstract 
This bachelor thesis aims to characterize the currently used nuclear fuels and their 

materials, describe a fuel cycle from the mining, processing and enrichment, to possibe 

management of used fuel, neatly summarize useing nuclear reactors with their basic 

specifications and outline the possible trends of development of nuclear fuels. 

 

 

KEY WORDS:  nuclear power; nuclear fuel; fuel cycle; nuclear reactors; uranium; 

plutonium; thorium; beryllium; zirconium 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
T1/2  Poločas přeměny 

σf  Účinný průřez pro štěpení 

σa  Účinný průřez pro záchyt 

σr  Účinný průřez pro radiační záchyt 

σs  Účinný průřez pro rozptyl 

ν  Počet neutronů uvolněných při jednom štěpení 

η  Počet neutronů uvolněných při jednom zachycení 

MOX  (Mixed oxide) - Směsný oxid 

PUREX (Plutonium uranium extraction) - Extrakce plutonia a uranu 

UREX  (Uranium extraction) - Extrakce uranu 

TRUEX (Transuranium extraction) - Extrakce transuranů 

DIAMEX (Diamide extraction) - Diamidová extrakce 

SANEX (Selective Actinide Extraction) - Extrakce vybraných aktinoidů 

PWR   (Pressurized water reactor) - Lehkovodní tlakový reaktor  

VVER  (Vodo-vodjanoj energetičeskij reaktor) - Lehkovodní tlakový reaktor, Ruská koncepce 

reaktoru PWR  

BWR   (Boiling water reactor) - Lehkovodní varný reaktor  

GCR (Gas cooled graphite moderated reactor) - Plynem chlazený grafitem moderovaný 

reaktor 

MAGNOX (Magnesium oxide) – Oxid magnézia 

LWGR  (Light water graphite reactor) - Lehkovodní grafitový reaktor 

RBMK  (Reaktor Bolšoj Moščnosti kanalnyj) - Lehkovodní grafitem moderovaný reaktor 

AGR   (Advanced gas-cooled reactor) - Pokročilý plynem chlazený reaktor 

PHWR  (Pressurized heavy water reactor) - Tlakový těžkovodní reaktor 

CANDU  (Canada deuterium uranium) - Kanadský těžkovodní reaktor  

FBR  (Fast breeder reactor) - Rychlý množivý reaktor 

ECO  (Enhanced condictivity oxide) - Oxid s vylepšenou tepelnou vodivostí 

TRISO  (Tristructural isotropic) - Třístrukturový izotropický 

ADS  (Accelerator driven systems) - Urychlovačem řízené systémy 

ADTT (Accelerator driven transmutation technologies) - Urychlovačem řízené transmutační 

technologie 
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1 ÚVOD 
Život v 21. století a s ním spjatý technologický pokrok lidem přináší nepřeberné množství 

příležitostí k využívání elektrické energie. Vlivem populační expanze a postupného zvyšování 

životních standardů se ovšem společnost stává stále více závislou na nepřetržité a stabilní 

dodávce elektrické energie, což má za důsledek potřebu zvyšování instalovaného výkonu 

v elektrizační soustavě.  

Vzhledem ke stále se snižujícím zásobám uhlí a dopadům produkce elektrické energie 

v uhelných elektrárnách na životní prostředí se ovšem společnost staví spíše k získávání energie 

z alternativních zdrojů, kdy nejvýznamnější současnou alternativou k fosilním palivům je 

získávání energie štěpením jader těžkých prvků. Výstavba nových jaderných elektráren je ovšem 

finančně, časově a technologicky velmi náročná, pročež se provozovatelé jaderných elektráren 

snaží zvyšovat zisk energie v již provozovaných elektrárnách. Dalším důvodem k modernizaci 

elektrárenských provozů jsou pak bezpečnostní nároky, zvyšující se v důsledku jaderných havárií 

ve světě.  

Výzkum a vývoj jaderného paliva má jak v oblasti zvyšování výtěžnosti, tak i v oblasti 

bezpečnosti provozu jaderných elektráren zásadní význam, jelikož díky vhodným inovacím 

v oblasti jaderného paliva je možné jak zvýšit získanou energii ve stávajících provozech, tak i do 

značné míry snížit pravděpodobnost jaderné havárie, případně její následky. 

V této práci se zaměřuji na obecné shrnutí informací o materiálech, užívaných pro výrobu 

paliva a materiálech s palivem bezprostředně souvisejících. Uvádím požadavky, jež jsou na 

používané palivo kladeny, podrobně popisuji palivový cyklus, prezentuji výčet provozovaných 

typů jaderných reaktorů s informacemi o jejich palivu a nastiňuji možný směr vývoje jaderného 

paliva v budoucnu. 
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2 MATERIÁLY AKTIVNÍHO PROSTORU 

2.1 Jaderné palivo 
Jaderné palivo je materiál, z něhož může být procesem štěpné, případně fúzní reakce získána 

jaderná energie. Pro energetické účely se v dnešní době využívá výhradně řízené řetězové štěpné 

reakce atomů těžkých prvků (izotopy uranu a plutonia).  

 

Obr. 2-1 Příklad štěpné reakce [2] 

 

2.1.1 Materiály jaderného paliva 

Materiály, použitelné k výrobě jaderného paliva, můžeme dle jejich účelu rozdělit na dvě 

skupiny: 

- Štěpné materiály, skládající se z izotopů těžkých prvků ze skupiny aktinoidů, jsou po 

zásahu neutronem rozštěpeny na zpravidla dva lehčí odštěpky za současného uvolnění 

značného množství energie a emise dvou až tří štěpných neutronů - do této skupiny 

patří materiály, obsahující některý z izotopů 
233

U, 
235

U, 
239

Pu, nebo 
241

Pu. Můžeme si 

povšimnout, že se jedná o izotopy s lichým počtem nukleonů.[4] 

 

- Množivé materiály, které se po absorpci neutronu transmutují na materiály štěpné 

buď přímo, nebo po rychlém radioaktivním rozpadu - do této skupiny řadíme 

především 
232

Th, 
238

U, 
238

Pu a 
240

Pu  [4]. 

2.1.1.1 Uran 

Nejčastěji používaným materiálem pro výrobu jaderného paliva je uran. Jedná se o 

stříbrnobílý, na vzduchu oxidující, radioaktivní kov, patřící do skupiny aktinoidů. Hustota uranu 

při teplotě 25 °C je 19 050 kg·m
−3

, což jej řadí mezi prvky s nejvyšší hustotou vůbec. Teplota tání 

uranu je 1132 °C [3]. 

Uran byl objeven již v roce 1789 Martinem Heinrichem Klaprothem a v čisté formě jej 

poprvé izoloval roku 1841 Eugene-Melchior Peligot. Později se při svém výzkumu uranu věnoval 

i Henri Becquerel, který roku 1896 zjistil, že se jedná o radioaktivní prvek. Následně se 

výzkumem uranu zabývali i manželé Piere Curie a Marie Curie Sklodovská, kterým se povedlo 

z uranové rudy izolovat dva nové prvky – polonium a radium, jež našly široké uplatnění 

například na poli medicíny [3]. 

V přírodě se uran vyskytuje v podobě uranových rud, nejčastěji ve formě izotopu  
238

U (99,280 %) a 
235

U (0,714 %) a velmi zřídka jako 
234

U (0,006 %) [2]. Celkové světové zásoby 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1789
http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Heinrich_Klaproth
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Eugene-Melchior_Peligot&action=edit&redlink=1


  2 Materiály aktivního prostoru 

 

 

13 

uranu jsou odhadovány na 10
15

 tun, což je zhruba 1000x více, než v případě zlata. Umělou cestou 

se pak transmutací z 
232

Th získává 
233

U [1].  

Vybrané charakteristiky uranu jsou popsány v tabulce Tab. 2-1. 

 

Tab. 2-1 Vybrané charakteristiky uranu [2] 

 
přírodní uran 

233
U 

235
U 

238
U 

T1/2 - 1,59·10
5 

r 7,13·10
8
 r 4,5·10

9
 r 

Tepelné 

neutrony 

10
28

 σf [m
2
] 4,14 532 582 0 

10
28

 σa [m
2
] 7,64 585 694 2,73 

10
28

 σr [m
2
] 3,50 53 112 2,73 

10
28

 σs [m
2
] - - 8,20 8,20 

ν 2,46 2,53 2,47 - 

η 1,34 2,30 2,08 - 

Rychlé 

neutrony 

10
28

 σf [m
2
] 0,58 2,30 1,32 0,57 

10
28

 σa [m
2
] 0,64 2,47 1,37 0,63 

ν - 2,68 2,65 2,62 

η - 2,49 2,55 2,37 

 

2.1.1.2 Plutonium 

Dalším významným materiálem na poli výroby jaderného paliva je plutonium, stříbrnobílý, 

na vzduchu oxidující, silně radioaktivní a vysoce toxický kov, patřící do skupiny aktinoidů. 

Hustota plutonia při teplotě 25 °C je 19 840 kg·m
-3

 a teplota tání 639,4 °C. Čistý kov lze 

připravit redukcí fluoridu plutonia kovovým lithiem nebo baryem při teplotě kolem 1200 °C [3]. 

Plutonium bylo poprvé uměle izolováno ostřelováním jader uranu 
238

U neutrony v roce 1940 

v laboratořích v Berkeley Edwinem M. McMillanem a Philipem Abelsonem z University of 

California a nezávisle také týmem vedeným Normanem Featherem a Egonem Bretscherem 

z University of Cambridge [3]. 

V přírodě se vyskytuje jen nejstabilnější izotop plutonia 
244

Pu pouze v ultrastopovém 

množství v uranových rudách. Naprostá většina využívaného plutonia se získává transmutací 

jiných prvků [1]. 

Vybrané charakteristiky plutonia jsou popsány v tabulce Tab. 2-2. 

Tab. 2-2 Vybrané charakteristiky plutonia [7] 

 
238

Pu 
239

Pu 
240

Pu 
241

Pu 

T1/2 87,7 r 2,411·10
4
 r 6563 r 14,35 r 

Tepelné 

neutrony 

10
28

 σf [m
2
] 17,77 732 36,21 1012 

10
28

 σa [m
2
] 585,2 1025 292 1387 

10
28

 σr [m
2
] 412,8 293 289,3 363,1 

10
28

 σs [m
2
] 154,6 9,6 2,67 11,26 

ν 2,89 2,88 2,87 2,95 

Rychlé 

neutrony 

10
28

 σf [m
2
] 1,97 1,65 1,35 1,63 

ν 3,12 3,09 3,18 3,15 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Redukce_(chemie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baryum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Edwin_M._McMillan
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Philip_Abelson&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Norman_Feather&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Egon_Bretscher&action=edit&redlink=1
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2.1.1.3 Thorium 

Významným prvkem z pohledu jaderného paliva je i thorium, stříbrnobílý, na vzduchu 

oxidující, slabě radioaktivní kov, patřící do skupiny aktinoidů. Hustota thoria při 25 °C je  

11 300 kg·m
-3

 a teplota tání 1842 °C [3]. 

Thorium objevil roku 1828 švédský chemik Jöns Jacob Berzelius [3]. 

V přírodě je thorium poměrně silně zastoupeno – odhadované světové zásoby thoria jsou 

zhruba 3x větší, než zásoby uranu – vyskytuje se ovšem ve výrazně nižších koncentracích, 

nejčastěji v podobě izotopů 
232

Th (99,999%) a 
228

Th (1,35·10
-8

 %). Nejčastějším zdrojem thoria 

jsou monazitové písky [1]. 

 

Thorium 
232

Th je α-zářič, má ovšem velmi malý účinný průřez pro štěpení (σf < 2·10
-32

 m
2
 

[2]), což znamená, že je téměř neštěpitelný, ovšem při zachycení neutronu se 
232

Th transmutuje 

na 
233

U (viz Obr 2-2), jenž je výborným jaderným palivem. Zmíněné vlastnosti 
232

Th lze využít 

pro thorio-uranový palivový cyklus, jenž byl v minulosti důkladně prostudován, ovšem širší 

uplatnění na poli energetického průmyslu zatím nenašel [4]. 

 

 
Obr. 2-2 Transmutace 

232
Th na 

233
U [2] 

 

2.1.2 Základní požadavky na jaderná paliva 

Při provozování jaderného reaktoru dochází postupně k vyhořívání štěpného materiálu, což 

zapříčiňuje ztrátu reaktivity. Tu je možno do značné míry kompenzovat zajištěním dostatečného 

množství množivých materiálů v palivu a volbou vhodného pracovního režimu. Omezujícím 

faktorem, určujícím životnost palivového článku, jsou pak metalurgicko-mechanické vlastnosti 

palivového článku, jimiž je dána rozměrová stabilita článku, jež je určována především radiačním 

poškozením, jež lze vhodným výběrem a zpracováním štěpného materiálu značně omezit. Dalším 

omezujícím faktorem je pak těsnost palivového článku proti úniku štěpných produktů do 

primárního okruhu. Konstrukce palivových článků tedy podléhá značným požadavkům na 

zajištění hermetičnosti. Výběr vhodného pokrytí je nutno provádět s přihlédnutím ke koroznímu 

působení oběživa primárního okruhu a kompatibilitě zvoleného materiálu s palivem samotným. 

Při výběru samotného paliva je nutné v maximální míře eliminovat možnost vzniku nežádoucích 

trhlin, jež vedou k lokálnímu přehřívání a ztrátě pevnosti [1]. 

 

2.1.3 Kovová paliva 

Kovová paliva nám poskytují dobrou tepelnou vodivost a vysokou hustotu štěpného 

materiálu, z níž plyne vysoký makroskopický účinný průřez pro štěpení. Jejich velkou nevýhodou 

je ovšem vysoký radiační a objemový růst. Kovová paliva se využívala například na první 

československé elektrárně typu A1 v Jaslovských Bohunicích. V dnešní době však již byla 

vytlačena palivy keramickými [1]. Výjimkou je britský reaktor typu MAGNOX, provozovaný 

http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6ns_Jacob_Berzelius
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v elektrárně Wylfa na ostrově Anglesey, severním Walesu, který kovová paliva využívá dodnes 

[17]. 

 

2.1.4 Keramická paliva 

Se snahou o zvýšení výkonu reaktorů přišla nutnost vyšších provozních teplot paliva, pro 

kterou již ovšem kovové palivo nevyhovovalo a bylo nahrazeno palivem keramickým. Pod tímto 

pojmem najdeme především oxidy uranu, případně směs oxidů uranu a plutonia nazývanou MOX 

palivo. Pro zlepšení vlastností paliva je možné přidávat i další neštěpné materiály. Pro možnost 

budoucího použití jsou zkoumány také neoxidické keramické materiály – karbidy, sulfidy, 

fosfidy, nitridy a silicidy uranu, thoria, nebo plutonia a jejich směsí a disperzní fáze v matrici 

z neštěpného kovu (hliník, austenitická ocel, nerezavějící ocel), nebo grafitu [9]. 

 

Použití UO2 ve formě keramického paliva zajišťuje vysoké vyhoření při malém objemovém 

růstu, což žádají především tepelné reaktory typu PWR, BWR, experimentální reaktory HTGR  

a rychlé reaktory. Nevýhodou keramických paliv jsou ovšem horší teplotní vlastnosti oproti 

palivům kovovým, především tepelná vodivost, díky čemuž při povrchové teplotě 600 až 800 °C 

lze v centru palivového článku dosáhnout až teploty tavení, tj. 2865 °C [9]. Zajímavé je  

srovnání objemového růstu v současnosti nejpoužívanějšího jaderného paliva -  oxidu uraničitého 

s kovovým uranem, kdy keramické palivo roste dvanáctkrát pomaleji [2]. 

 

Tab. 2-3 Základní vlastnosti nejdůležitějších sloučenin U, Th a Pu [1] 

Sloučenina Teplota 

tání [°C] 

Teoretická hustota    

[10
3
 kg·m

3
] 

Obsah U, Pu, Th 

[hmotn. %] 

Účinný průřez 

10
28

 σf [m
2
] 10

28
 σa [m

2
] 

U 1132 19,04 100,0 4,14 7,64 

UO2 2865 10,97 88,2 1,40 2,56 

U2O8 2500 7,90 84,8 1,16 2,11 

UC 2445 8,34 95,2 2,10 3,85 

UC2 2470 11,68 90,8 1,39 2,54 

U2C3 1775 12,88 93,0 

  UN 2850 14,32 94,4 2,10 4,79 

US 2450 10,87 88,1 

  UP 2450 10,30 88,5 

  U3Si 930 15,60 96,5 3,15 5,75 

U3Si2 1665 12,20 92,7 2,52 4,65 

UAl3 1320 6,70 74,6 1,06 2,07 

UBe13 2000 4,37 67,0 0,32 0,59 

UFe2 1235 13,21 68,1 

  UNi2 985 13,46 97,0 

  Pu 665 19,82 100,0 732,00 1025,00 

PuO2 2260 11,46 88,0 240,00 339,00 

PuC 1654 13,60 95,0 358,00 505,00 

Pu2C3 2050 12,70 93,0 293,00 407,00 

PuN 2750 14,25 94,5 366,00 517,00 

Th 1690 11,75 100,0 0,00 7,56 

ThO2 3300 10,00 87,9 

  ThC 2625 10,60 95,2 

  ThS 2335 9,60 87,9 

  



  2 Materiály aktivního prostoru 

 

 

16 

2.2 Pokrytí palivových článků 
Primárním účelem pokrytí palivových článků je především ochrana paliva před nepříznivým 

působením pracovního prostředí a zamezení úniku štěpných produktů do pracovního prostředí. 

V některých případech pokrytí slouží také jako nosný prvek palivového článku [2]. Materiály 

pokrytí podléhají vysokým požadavkům na schopnost zaručení ochrany paliva při strukturních 

změnách a mechanickém namáhání palivových elementů, na zachování dobrých plastických 

vlastností při tečení a na nízký účinný průřez pro absorpci neutronů, aby pokrytí nezpůsobovalo 

nežádoucí snížení reaktivity. Vzhledem k těmto požadavkům je pro pokrytí palivových článků 

možno použít pouze slitiny Al, Mg, Zr, Be, Ni, austenitické oceli a grafit, přičemž volba 

konkrétního materiálu pokrytí se řídí typem reaktoru a druhem palivového materiálu [1]. 

 

2.3 Absorpční materiály 
Základním požadavkem na materiály absorpčních tyčí, užívaných v systému řízení a ochrany 

reaktoru je vysoký účinný průřez pro záchyt neutronů, pročež se těmto materiálům říká 

absorbátory. Vzhledem k požadavkům na mechanické vlastnosti, odolnost vůči korozi  

a chemickou stálost se absorpční tyče vyrábí buď přímo z absorbátorů, nebo absorbátory tvoří 

pouze výplň, přičemž obal je vyroben z vhodného konstrukčního materiálu [1].  

Regulace absorpčními tyčemi se vzhledem ke snadnosti realizace, nízkým výrobním 

nákladům a spolehlivosti značně rozšířila. Nevýhodou jsou ovšem nerovnoměrnosti v rozložení 

neutronového toku v aktivní zóně a ztrátový charakter tepla, vznikajícího záchytem neutronu 

v absorbátorech. Pro potřebu rovnoměrné plošné regulace v celém prostoru aktivní zóny, 

případně pro nouzové zastavení reaktoru se proto využívají tekuté absorbátory přimíchané do 

chladiva (například kyselina boritá). Vzhledem k požadavkům na vysoký účinný průřez pro 

záchyt jsou vhodnými absorpčními materiály Gd, Sm, Eu, Cd, Ir, Er, a další [2]. 

2.3.1 Vyhořívající absorbátory 

Se snahou o prodloužení palivové kampaně reaktoru a s tím související nutností zvýšení 

obohacení jaderného paliva nastala potřeba snížení přebytečné reaktivity čerstvého paliva, které 

již nebylo proveditelné pouze pomocí zvýšení koncentrace kyseliny borité ve vodě primárního 

okruhu, pročež se začaly využívat vyhořívající absorbátory. Jedná se o prvky, jejichž účinný 

průřez pro absorpci neutronů je dostatečně velký, ovšem po absorpci už další neutrony 

nezachytává. V praxi se používá gadolinium v izotopech 
155

Gd a 
157

Gd a izotop bóru 
10

B. 

Vyhořívající absorbátory se používají jako příměs při výrobě palivových pelet [14]. 

 

 

 

  



  3 Palivový cyklus 

 

 

17 

3 PALIVOVÝ CYKLUS 
 

 
Obr. 3-1 Schéma palivového cyklu [14] 

 

Palivový cyklus v sobě zahrnuje soubor procesů, stádií a činností, spojených s palivem. Od 

vytěžení a následného zpracování rudy, přes obohacování, výrobu palivových článků a jejich 

využití v reaktoru, vyvezení použitého paliva a jeho případné přepracování, až po konečné 

uskladnění jaderného odpadu, pocházejícího z paliva. Přestože na experimentální úrovni se 

využívá i thorio-uranový cyklus, všechny v současnosti provozované energetické reaktory 

pracují na urano-plutoniovém cyklu, pročež se v následujícím textu zaměřím především na 

cyklus urano-plutoniový.  

 

Palivový cyklus můžeme rozdělit na tři pomyslné části vzhledem k aktuálnímu stavu paliva – 

přední, střední a zadní. 

 

3.1 Přední část palivového cyklu  

3.1.1 Těžba rudy 

Palivový cyklus začíná vytěžením uranové rudy. Těžba se provádí jak povrchově, tak  

i hlubinným způsobem, či chemickým louhováním. Jako vedlejší produkt se uran získává také při 

těžbě některých vzácných kovů, případně při zpracování fosfátů. Běžnými uranovými rudami 

jsou uraninit, cantotit, autunit a tobernit, mezi rudy thoria patří například monazit, thorit  

a thorinanit. Obsah uranu v nejbohatších rudách může dosahovat až 5%. Za použitelné jsou 

ovšem považovány i rudy s obsahem uranu okolo 0,02% [13]. V případě thoria se koncentrace 

v thoriových rudách pohybují od 4% do 80%. Radioaktivita vytěženého materiálu je velmi malá 

[5]. 
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3.1.2 Mechanická a chemická úprava 

Po vytěžení se ruda v úpravně rozemele, nadrtí a následně je z ní dalšími technologickými 

postupy získán koncentrát U3O8 v případě uranu a ThO2 v případě thoria. Získaný uranový 

koncentrát obsahuje na jednotku hmotnosti zhruba 65% - 80% uranu, pro výrobu paliva je ovšem 

nezbytné dosáhnout mnohem vyšší čistoty, pročež se získaný koncentrát transportuje 

do  konverzního závodu pro další úpravu. Následuje řada čistících procedur, filtrací a reakcí 

s chemickými rozpouštědly. Výsledným produktem je pak uranový dusičnan s obsahem nečistot 

nižším, než 0,05%, který se následně konverzuje na oxid uraničitý UO2 a dále na plynný 

hexafluorid uranu UF6, jenž se dodává do obohacovacích závodů [2].  

 

 
Obr. 3-2 Skupenství UF6 podle tlaku a teploty [12] 

 

3.1.3 Obohacování uranu 

Přestože existují i reaktory, pracující s přírodním uranem, většina v současnosti 

provozovaných elektráren má v aktivní zóně značné množství neutronových absorbátorů, 

vzhledem k čemuž pro svůj provoz využívají směsi 
238

U a 
235

U se zvýšenou koncentrací U
235

 

v rozmezí 2% až 5%. Proces zvyšování koncentrace izotopu 
235

U v palivové směsi se nazývá 

obohacování. Vyšší obohacení je obecně považováno za nepřijatelné vzhledem ke snaze 

znemožnit sestrojení jaderné zbraně. Výjimku pak tvoří některé experimentální reaktory, které 

využívají řádově vyšší obohacení. Po obohacení je hexafluorid uranu za pomocí takzvané mokré, 

nebo suché technologie konvertován na práškový oxid uraničitý UO2, ze kterého se následně 

vyrábí palivové pelety. Při zpracování mokrou technologií vznikají částice ve formě suspenze, 

v případě suché technologie pak částice ve formě aerosolu. V současnosti se využívá především 

suchá technologie, při jejímž použití vniká výrazně nižší množství odpadů [9]. Pro dosažení 

požadovaného obohacení se používá několik metod [22].  
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3.1.3.1 Metoda plynné difúze 

Nejstarší používanou metodou je plynná difúze, jež využívá rozdílných difúzních vlastností 

izotopů UF6. Plynný hexafluorid uranu zde pod tlakem prochází keramickými porézními 

přepážkami, kdy molekuly 
235

U difundují snáze, než 
238

U a dochází k jejich hromadění za 

membránou. Membrány pro plynnou difuzi se vyrábí ze slitiny stříbra a zinku, která odolává 

hexafluoridu uranu, musí být dostatečně tenké a obsahovat miliony otvorů o průměru jednotek až 

desítek nm na ploše jednoho čtverečního milimetru [22].  

 

Pro dosažení požadovaného obohacení je nutné použití mnohastupňových difúzních kaskád  

a více, než tisícinásobné opakování procesu. Metoda plynné difúze je ovšem velmi energeticky 

náročná z důvodu nutnosti vysokých provozních teplot [9]. 

 

  
 

Obr. 3-3 Plynná difúze a odstředivková metoda [9] 

 

3.1.3.2 Odstředivková metoda 

Tato metoda využívá rozdílných hmotností izotopů UF6, obsahujících molekuly 
235

U a 
238

U. 

Vlivem odstředivých sil při vysokých otáčkách odstředivky se těžší izotopy 
238

UF6 hromadí na 

okrajích odstředivky, kdežto lehčí izotopy 
235

UF6 zůstávají blíže středu rotace. Při odstředivkové 

metodě je účinnost obohacení spjata s maximální rychlostí, kterou je odstředivka schopna 

vyvinout. První centrifugy, vyráběné z oceli, byly schopny vyvinout rychlost lopatek okolo  

330 m·s
-1

. V současnosti jsou nejpoužívanější centrifugy z uhlíkových kompozitů, jejichž lopatky 

dosahují 600 m·s
-1

 a v budoucnosti můžeme předpokládat použití kevlarových materiálů, s nimiž 

lze dosáhnout rychlosti okolo 1100 m·s
-1 

[26]. Pro dosažení požadovaného stupně obohacení je 

nutné centrifugy řadit do kaskád o tisících kusů. Metoda centrifugace vyžaduje zhruba 50x méně 

energie, než metoda plynné difúze [22]. 
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3.1.3.3 Laserová metoda 

Do budoucna velmi perspektivní metodou obohacování uranu je laserová ionizace. Princip 

laserové metody spočívá ve schopnosti vhodného laserového záření excitovat atomy pouze 

jednoho izotopu, ostatní izotopy zůstávají v původním stavu. Následně dochází k zachycování  

a separaci kladně nabitých částic izotopu 
235

UF6 na záporně nabité médium. Jedná se  

o nejlevnější, nejúspornější a zároveň nejvýkonnější metodu obohacování uranu, jež je ovšem 

v současnosti využívána pouze v laboratorním měřítku. První závod, využívající k obohacování 

laserovou metodu v komerčním měřítku je v současnosti ve výstavbě ve Wilmingtonu v Severní 

Karolíně [23]. 

 
Obr. 3-4 Laserová metoda [23] 

3.1.4  Výroba palivových článků 

Jako vstupní surovina se při výrobě jaderného paliva používá práškový oxid uraničitý, jenž je 

nejprve slisován do válcových pelet o hmotnosti zhruba 5 g, jež se následně při vysoké teplotě  

a různých atmosférách (vodíkové, dusíkové, argonové) spékají. Peletami se posléze plní 

povlakové trubky, jež jsou poté naplněny inertním plynem (nejčastěji heliem) pro snížení 

namáhání povlaku vnějším přetlakem a zlepšení přenosu tepla v dutině mezi peletami  

a povlakovou trubkou. Výsledkem jsou tzv. palivové pruty, které po umístění do nosného skeletu 

z austenitické oceli tvoří palivový článek [21].  

 
 

Obr. 3-5 Palivový článek pro reaktor PWR-1000 [29] 

 

3.2 Střední část palivového cyklu  
Střední část palivového cyklu reprezentuje dobu aktivního užití paliva v elektrárně  

a následné procedury, nutné pro bezpečné vyvezení paliva z reaktoru. Čerstvé palivo ve formě 
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palivových článků je v přepravních kontejnerech dovezeno do elektrárny, kde je uskladněno do 

doby, než jej personál při odstávce zaveze do reaktoru. V tlakovodních a varných reaktorech 

probíhá výměna paliva kampaňovitě. Má-li být reaktor v provozu nepřetržitě delší dobu, je třeba 

nadkritickým množstvím štěpného materiálu zajistit dostatečnou zásobu reaktivity, jež je ovšem 

nutné vhodným způsobem kompenzovat. Během ustáleného provozu reaktoru dochází vlivem 

vyhořívání, stacionární otravy, zastruskování a dalších jevů k poklesu reaktivity, jenž je 

kompenzován řídícími tyčemi reaktoru. Jakmile reaktivita klesne na hodnotu, pod kterou ji již 

nelze dále kompenzovat, je reaktor odstaven. Během odstávky je nejstarší, a tedy nejvíce 

vyhořelé palivo vyvezeno do bazénu skladování použitého paliva a zbylé palivové články 

v reaktoru jsou dle stupně vyhoření přeskládány se současným zavezením čerstvého paliva tak, 

aby bylo dosaženo co nejhospodárnějšího využití paliva. Čerstvé palivo je v reaktoru aktivně 

využíváno po dobu 3 až 6 let v závislosti na délce palivové kampaně. Po uplynutí příslušné doby 

palivové kampaně jsou palivové články vyvezeny do bazénu skladování použitého paliva, kde 

jsou uloženy po dobu 5 až 10 let kvůli nutnosti snížení vývinu tepla a aktivity [18].  

 

 
 

Obr. 3-6 Pohled do odkrytého reaktoru [15] 

 

 

3.3 Zadní část palivového cyklu  
Zadní část palivového cyklu zahrnuje nakládání s použitým palivem. Po uplynutí zmíněných 

5 až 10 let jsou použité palivové články vyvezeny z bazénu skladování a následně jsou uloženy 

v meziskladu použitého paliva, přičemž existují dva způsoby skladování, mokrý a suchý. Při 

mokrém způsobu skladování je palivo umístěno do bazénů s vodou, kde jsou nadále chlazeny, 

přičemž přítomné chladivo v podobě demineralizované vody navíc zajišťuje odstínění radiace od 

okolí. Mokrý způsob skladování také umožňuje snadnou vizuální kontrolu použitého paliva, má 

však nevýhodu v nutnosti pravidelného čištění chladící vody a vyšších provozních nákladech. Při 

suchém způsobu je použité palivo umístěno buď do betonových sklípků, nebo do speciálních 

odstíněných kontejnerů. Výhodou suchého způsobu skladování jsou nižší provozní náklady, 

minimální množství korozních produktů, snazší manipulace a možnost rozšíření skladu. Dle 

způsobu dalšího nakládání s použitým palivem lze tento cyklus rozdělit na otevřený a uzavřený 

[14]. 
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3.3.1 Otevřený palivový cyklus 

V případě otevřeného palivového cyklu se palivo využívá pouze jednorázově a nepočítá se 

s jeho následným přepracováním. Po klesnutí produkovaného tepla a aktivity na úroveň, při které 

již palivo nemusí být nepřetržitě pod dohledem, čeká toto palivo v meziskladu na zbudování 

trvalého hlubinného uložiště radioaktivních odpadů, jehož výstavba je plánována ve značných 

hloubkách v geologicky stabilním prostředí. Do hlubinného uložiště se mimo použité palivo 

plánuje zavážet i další radioaktivní odpady, vznikající při provozu jaderné elektrárny, 

v průmyslu, či zdravotnictví. Od okolního prostředí má být radioaktivní odpad v hlubinném 

uložišti oddělen pomocí čtveřice bariér, skládajících se z kontejneru, v němž má být odpad 

uložen, vrtů, nebo galerií, v nichž jsou kontejnery umístěny, materiálů, jimiž je vyplněn volný 

prostor uložiště a poslední bariérou, tvořenou samotným geologickým prostředím, v němž má být 

uložiště vybudováno [18]. 

 

3.3.2 Uzavřený palivový cyklus 

Palivový cyklus, který počítá s přepracováním použitého paliva, se nazývá uzavřený 

palivový cyklus. Použité palivo po skončení cyklu v reaktoru a vyvezení obsahuje zhruba 96% 

uranu (95% 
238

U a 1% 
235

U), 3% štěpných produktů, 1% plutonia a 1% minoritních aktinoidů, 

přičemž za odpad jsou pokládány pouze štěpné produkty, zbývající materiál lze po přepracování 

opět použít jako palivo. Proces přepracování použitého paliva má za cíl separaci využitelného 
235

U, 
238

U a případně i Pu. Jedná se o velice složitý a nákladný proces, při němž vznikají vysoce 

radioaktivní odpady [15]. 

 

 
Obr. 3-7 Změna paliva po palivovém cyklu v reaktoru [15] 

 

3.3.2.1 Přepracování paliva 

Cílem přepracování použitého paliva je oddělení štěpitelných materiálů - uranu a plutonia od 

neštěpitelných zbytků, mezi něž patří produkty štěpení a minoritní aktinoidy. Princip 

přepracování jaderného paliva byl vyvinut ve 40. letech 20. století pro vojenské účely, směřující 

k sestrojení jaderné zbraně ze získaného plutonia. 

 

Nejrozšířenější metodou přepracování použitého paliva je metoda PUREX (Plutonium 

Uranium Extraction). Při metodě PUREX se z palivových souborů odstraní zirkoniové pokrytí, 

poté se palivo rozmělní a rozpustí v koncentrované kyselině dusičné. Dále se pomocí extrakčního 

činidla tributylfosfátu, který zajišťuje omezenou mísitelnost složek, z roztoku extrahují jednotlivé 

složky. Získané plutonium bývá použito pro výrobu MOX paliva (Mixed Oxide Fuel), což je 
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směs oxidů uranu UO2 a plutonia PuO2. Získaný uran se buďto skladuje, nebo je také použit při 

výrobě nového paliva. Metoda PUREX umožňuje přepracování až 90% přepracovávaného 

materiálu, snížení množství radioaktivních odpadů, které je nutné uskladnit a zisk nových 

izotopů, použitelných například ve zdravotnictví. Oddělené produkty štěpení se smísí se 

sklářským křemenem a následně přetaví na křemičité, případně boro-křemičité sklo, čímž se 

zajistí odolnost vůči vyluhování vodou, vyšší tepelná vodivost a mechanická pevnost [9]. 

 

Modifikovaná metoda, která nezahrnuje separaci plutonia, se nazývá UREX (Uranium 

Extraction). Metoda UREX vzešla ze snahy o úsporu prostoru v uložištích jaderného odpadu, 

jelikož extrahovaný uran představuje většinu objemu přepracovávaného materiálu. Tato metoda 

umožňuje krom uranu extrahovat z použitého paliva i jód a technecium. Po oddělení štěpných 

produktů se směs plutonia a ostatních transuranů používá jako palivo v rychlých reaktorech. 

Přidáním druhého extrakčního činidla může být metoda PUREX převrácena na TRUEX 

(TransUranium Etraction). Smyslem této metody je snížení α-aktivity a související snazší 

likvidace odpadu. Alternativou k metodě TRUEX je kombinace metod DIAMEX-SANEX 

(Diamide Extraction – Selective Actinide Extraction), která umožňuje oddělit od ostatních 

produktů štěpení radionuklidy s dlouhým poločasem rozpadu (především Am a Cm) [18].  

 

 
Obr. 3-8 La Hague [16] 
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4 JADERNÉ REAKTORY A JEJICH PALIVO 
Historie jaderných reaktorů se začala psát 2. prosince, roku 1942, kdy se pod vedením 

italského fyzika Enrica Fermiho v útrobách stadionu University of Chicago poprvé rozběhla 

řízená štěpná řetězová reakce v reaktoru, sestrojeném ze stavebního řeziva, grafitových cihel  

a oxidů přírodního uranu, k jehož řízení přítomní vědci používali vlastnoručně vysouvané  

a zasouvané kadmiové tyče. Primárním cílem Fermiho experimentu bylo získání důkazu  

o uskutečnitelnosti procesu řízené štěpné řetězové reakce, jenž byl klíčem k principu získávání 

plutonia pro sestrojení jaderné zbraně [21]. 

 

 
Obr. 4-1 Fermiho jaderný reaktor [13] 

 

Po skončení 2. světové války se vývoj na poli jaderného výzkumu začal pomalu obracet od 

vojenství k průmyslovému využití jaderné energie – především na poli energetiky.  Roku 1951 

byl nedaleko od města Arco v americkém státě Idaho spuštěn první experimentální reaktor, 

produkující za pomocí řízené štěpné řetězové reakce elektrickou energii. Jednalo se o heterogenní 

rychlý množivý reaktor EBR-1, sestrojený za účelem potvrzení funkčnosti principu množivých 

reaktorů, vycházející z teorie jaderné fyziky. Elektrický výkon zařízení byl pouhých 170 kW  

a využíval se především pro osvětlování budovy reaktoru [21]. 

 

První jaderná elektrárna byla spuštěna 27. června 1954 ve městě Obninsk v bývalém 

Sovětském svazu s lehkovodním, grafitem moderovaným reaktorem AM-1, dosahující 

elektrického výkonu 5 MW při tepelném výkonu 30 MW. Palivem reaktoru AM-1 byl uran s 5% 

obohacením. V roce 1956 byla uvedena do provozu první komerční jaderná elektrárna 

v anglickém Calder Hall. Každý ze zdejší čtveřice reaktorů Magnox měl elektrický výkon  

50 MW. Primárně byla elektrárna provozována jako zdroj plutonia pro jaderné zbraně, zatímco 

elektrická energie byla jen druhotný produkt. Ve Spojených státech byla první komerčně 

provozovaná jaderná elektrárna spuštěna roku 1957 v Shippingportu ve státě Pensylvánie. 

Jednalo se o první jadernou elektrárnu využívanou výhradně pro mírové účely. Původní 

elektrický výkon elektrárny byl 68 MW [2]. 

 

http://www.rsts.cz/sporici-tarif/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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Od éry svých počátků urazila jaderná energetika značný kus cesty a získala mnoho cenných 

zkušeností. K 20. květnu 2014 je v provozu 435 reaktorů s celkovým instalovaným elektrickým 

výkonem 372,775 GW ve 30 zemích světa [17].   

4.1 Typy provozovaných jaderných reaktorů 

4.1.1 Tlakovodní reaktory (PWR) 

Tlakovodní reaktor je v dnešní době nejrozšířenějším reaktorem na světě – k 20. 5. 2014 je 

na světě v provozu 274 tlakovodních reaktorů [17]. Jedná se o reaktor chlazený i moderovaný 

lehkou vodou s pracovním tlakem 15,7 MPa a teplotou 320°C na výstupu z reaktoru. Palivem pro 

tlakovodní reaktory je oxid uraničitý UO2 s obohacením 3,1% až 4,95% izotopu 
235

U. Výměna 

paliva v tlakovodních reaktorech probíhá při odstaveném reaktoru [14]. (Uvedené parametry jsou 

pro reaktor typu VVER s výkonem 1000 MW [2]) 

 

 
Obr. 4-3 Reaktor PWR [28] 

 

4.1.2 Varné reaktory (BWR) 

Varný reaktor je druhým nejrozšířenějším reaktorem – k 20. 5. 2014 je na světě v provozu 81 

varných reaktorů [17]. Jedná se o reaktor chlazený i moderovaný lehkou vodou s pracovním 

tlakem 7 MPa a teplotou 286°C na výstupu z reaktoru. Palivem pro varné reaktory je oxid 

uraničitý UO2 s obohacením 2,1% až 2,6% izotopu 
235

U. Výměna paliva ve varných reaktorech 

probíhá při odstaveném reaktoru [14]. (Uvedené parametry odpovídají reaktoru typu BWR 

s výkonem 1000 MW [2]) 
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Obr. 4-4 Reaktor BWR [28] 

 

4.1.3 Plynem chlazené reaktory (GCR) 

4.1.3.1 Reaktory magnoxového typu (MAGNOX) 

Reaktor typu MAGNOX je plynem chlazený, grafitem moderovaný reaktor. K 20. 5. 2014 je 

na světě v provozu 1 reaktor magnoxového typu [17]. Využívá palivové články tvaru tyčí 

z kovového přírodního uranu s obsahem 0,7% izotopu 
235

U. Chladivem je oxid uhličitý CO2 

s pracovním tlakem 2,75 MPa a teplotou 400°C na výstupu z reaktoru. Výměna paliva 

v reaktorech MAGNOX probíhá za provozu [21]. (Uvedené parametry jsou pro reaktor typu 

MAGNOX s výkonem 600 MW [2]) 

 

 
Obr. 4-2 Reaktor MAGNOX [28] 
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4.1.3.2 Zdokonalené plynem chlazené reaktory (AGR) 

Zdokonalený plynem chlazený reaktor je používaný výhradně ve Velké Británii – k 20. 5. 

2014 je na světě v provozu 14 reaktorů typu AGR [17]. Jedná se o reaktor chlazený oxidem 

uhličitým CO2 a moderovaný grafitem s pracovním tlakem 5,5 MPa a teplotou 650°C na výstupu 

z reaktoru. Palivem pro reaktory typu AGR je oxid uraničitý UO2 s obohacením 2,3% izotopu 
235

U. Výměna paliva u reaktorů typu AGR probíhá za provozu [21]. (Uvedené parametry jsou pro 

reaktor typu AGR s výkonem 600 MW [2]) 

 

 
 

Obr. 4-7 Reaktor AGR [28] 

 

4.1.4 Grafitové reaktory chlazené lehkou vodou (LWGR) 

Grafitový reaktor chlazený lehkou vodou je reaktor, používaný výhradně na ruském území – 

k 20. 5. 2014 je na světě v provozu 15 tlakovodních reaktorů [17]. Jedná se o reaktor chlazený 

lehkou vodou a moderovaný grafitem s pracovním tlakem 6,9 MPa a teplotou 284°C na výstupu z 

reaktoru. Palivem pro reaktory typu LWGR je oxid uraničitý UO2 s obohacením 1,8% izotopu 
235

U. Výměna paliva u reaktorů typu LWGR probíhá za provozu [21]. (Uvedené parametry jsou 

pro reaktor typu RBMK s výkonem 1000 MW [2]) 
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Obr. 4-6 Reaktor RBMK [28] 

 

4.1.5 Reaktory chlazené těžkou vodou (PHWR)  

Těžkovodní reaktor je třetím nejrozšířenějším reaktorem – k 20. 5. 2014 je na světě 

v provozu 48 varných reaktorů [17]. Jedná se o reaktor chlazený i moderovaný těžkou vodou D2O 

s pracovním tlakem 9,3 MPa a teplotou 305°C na výstupu z reaktoru. Palivem pro těžkovodní 

reaktory je přírodní uran. Výměna paliva v těžkovodních reaktorech probíhá za provozu [21]. 

(Uvedené parametry jsou pro reaktor typu CANDU s výkonem 600 MW [2]) 

 

 

 
 

Obr. 4-5 Reaktor CANDU [28] 
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4.1.6 Rychlé množivé reaktory chlazené tekutými kovy (FBR) 

Rychlý množivý reaktor – k 20. 5. 2014 jsou na světě v provozu 2 reaktory typu FBR První 

v ruském Beloyarsku a druhý v Číně, nedaleko Pekingu. Třetí potenciálně provozuschopný 

rychlý reaktor v japonském Monju je dlouhodobě odstavený. [17]. Jedná se o reaktor chlazený 

sodíkem Na, nemoderovaný s pracovním tlakem sodíku 0,25 MPa a  teplotou 620°C na výstupu z 

reaktoru. Palivem pro rychlé množivé reaktory je plutonium ve směsi PO2 a UO2 s obohacením 

20% - 50% izotopu 
239

Pu nebo 
235

U, případně MOX palivo [21]. (Uvedené parametry jsou pro 

reaktor typu FBR s výkonem 1300 MW [2]) 

 

 

 
 

Obr. 4-8 Reaktor FBR [28] 
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5 TRENDY VE VÝVOJI JADERNÉHO PALIVA 
Již od počátku jaderného věku jde provoz jaderných zařízení ruku v ruce s širokým 

výzkumem a vývojem, jež je určován především snahou o neustálé zvyšování jaderné 

bezpečnosti, zefektivňování a zdokonalování technologie a zajištění maximální míry 

ekonomičnosti provozu. Většina trendů v této oblasti je dlouhodobého charakteru a vychází ze 

známých nedostatků používané technologie. Po havárii na jaderné elektrárně Fukušima Daiči 

nelze pozorovat vnik nových trendů v oblasti výzkumu a vývoje jaderného paliva, je ovšem 

patrný značný nárůst tlaku na trendy, které přímo, či nepřímo souvisí s jadernou bezpečností.  

5.1 Zvýšení tepelné vodivosti paliva 
Používání paliv z oxidu uraničitého UO2 s sebou přináší několik nepříznivých okolností. 

Současný výzkum a vývoj na poli jaderných paliv si klade za cíl tyto nepříznivé okolnosti 

v maximální možné míře eliminovat.  

 

Největším omezením v současnosti používaného paliva je nízká tepelná vodivost UO2, což 

má za následek značný teplotní gradient v palivové peletě. Vlivem vysoké teploty ve středu 

pelety dochází ke zvýšení tepelné roztažnosti středové oblasti a tím ke značnému vnitřnímu pnutí, 

jež může být příčinou vzniku trhlin, které mohou vést ke ztrátě celistvosti pelety. Nárůst objemu 

pelety, způsobený tepelnou roztažností, vede k růstu tlaku inertního plynu uvnitř palivového 

proutku. Vlivem vyššího vývinu tepla může dojít k posílení vývinu štěpných plynů, jejichž tlak 

může také narušit celistvost pelety. Štěpný plyn, který dosud ze struktury paliva neunikl, 

způsobuje prostorovou deformaci pelety. S vývinem štěpných plynů uvnitř palivového proutku 

roste tlakové namáhání, jež může vést až k narušení hermetičnosti proutku. S postupným 

vyhoříváním pelety se míra deformace zvyšuje a může dojít ke vzájemnému dotyku materiálu 

pelety a pokrytí. Nárůst výkonu v blízkosti místa dotyku pak může vyvolat značný kontaktní tlak, 

vedoucí až k narušení hermetičnosti proutku [20]. 

 

Zmíněné okolnosti by mohlo vyřešit použití paliva s vyšší tepelnou vodivostí, dosaženou 

například přidáním oxidu beryllnatého do palivové matrice.  

 

5.1.1 Beryllium 

Beryllium je tvrdý, křehký a těžce tavitelný kov šedé barvy. Hustota beryllia je 1848 kg·m
-3

. 

Beryllium a jeho sloučeniny jsou vysoce toxické a řadí se mezi karcinogeny 2. kategorie. 

Vdechnutí většího množství částic beryllia může vést k akutnímu plicnímu onemocnění, které 

může přerůst až v rakovinu plic [3]. 

 

Roku 1798 objevil beryllium francouzský chemik Louis Nicolas Vanquelin ve smaragdech  

a v minerálu beryl. Kovové beryllium bylo poprvé připraveno roku 1828 dvěma navzájem 

nezávislými vědci, německým chemikem  Friedrichem Wöhlerem a francouzským chemikem 

Antoinem Bussym [3]. 

 

Beryllium se v přírodě vyskytuje pouze ve formě sloučenin, například berylu, který je ovšem 

poměrně snadno těžitelný, jelikož tvoří povrchová ložiska. Světové zásoby beryllia jsou 

odhadovány na 8·10
5
 tun [5]. 

 

Oxid beryllnatý BeO je oxid s nejvyšší tepelnou vodivostí (λ = 370 W·m
-1

·K
-1

 při 300 K). Ve 

směsi s oxidem uraničitým je kompaktní a nerozpustný až do teploty 2160 °C [24]. Nereaguje 

s vodou, má velmi nízký účinný průřez pro záchyt neutronů a je dobrý moderátor. Po zásahu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_W%C3%B6hler
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Antoine_Bussy&action=edit&redlink=1
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neutronem s energií vyšší, než 1,85 MeV se rozpadá na dva atomy helia za současného uvolnění 

dvou neutronů, viz rovnice (1), (2) a (3), čímž pozitivně přispívá neutronové bilanci [23]. 

 

    
       

         
       (1) 

    
        

    (2) 

    
         

    (3) 

5.1.2 ECO palivo 

Použití oxidu beryllnatého pro zvýšení tepelné vodivosti reprezentuje tzv. ECO palivo 

(Enhanced Condictivity Oxide), neboli palivo s vylepšenou tepelnou vodivostí. Pro jeho výrobu 

je nutné nejprve zvlášť připravit UO2 a BeO ve formě prášku. Následuje smíchání obou oxidů, 

jejich lisování za studena při tlaku 200 MPa a následné slinování při teplotě 1700 °C. Struktura 

výsledné pelety je znázorněna na obrázku 6-1 [24].  

 

 

Obr. 5-1 Schématické znázornění struktury ECO paliva [24]  

5.1.3 Srovnání ECO paliva se současným palivem 

Z analýzy modelu ECO paliva s 10% BeO dle [23] vyplývá zásadní zlepšení vlastností 

paliva, doplněného o BeO, kdy v nejteplejším místě pelety klesla v případě použití ECO paliva 

teplota o 235 °C z 1175 °C na 940 °C a střední teplota peletky o 110 °C z 890 °C na 780 °C. 

Použitím paliva s BeO došlo k potřebě zvýšení středního obohacení vsázky o 0,0109 %, ovšem 

vlivem (n,2n), (α,n) a (γ,n) reakcí beryllia došlo také k multiplikaci neutronů, z čehož plyne 

snížení potřeby 
235

U o 10%. Z hlediska bezpečnosti je důležité i množství uvolněných štěpných 

plynů za dobu použití paliva, které se po přidání BeO snížilo o 77%. Díky snížení dosahovaných 

teplot pelety došlo také k omezení prostorové deformace pelety a vnitřního pnutí, způsobeného 

tepelnou roztažností. Všechny zmíněné vlastnosti mají příznivý dopad na spolehlivost provozu 

jaderné elektrárny. 
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5.2 Plně keramické palivo z mikrokapslí na bázi TRISO 
Alternativní cestou, jak zvýšit bezpečnost jaderného paliva je zamezení úniku štěpných 

produktů z palivové pelety. Toho lze dosáhnout umístěním paliva do vhodného zapouzdření, jež 

bude natolik odolné, že i v případě abnormálního zatížení úniku štěpných produktů zabrání. 

Konfigurace paliva, jež je schopná splnit zmíněný cíl, je známá již od 60. let minulého století  

a nazývá se TRISO (Tristructural-isotropic). Třístrukturové izotropní palivové elementy byly 

původně vyvinuty pro vysokoteplotní reaktory. Mikrokapsle o průměru zhruba 1 mm se skládají 

z jádra, tvořeného karbidem uranu, jež je obalený čtyřmi vrstvami porézního uhlíku. Další 

vrstvou je pyrolitický uhlík a nakonec zapouzdření v podobě karbidu křemíku. Díky této struktuře 

je TRISO palivo schopné odolávat teplotám přesahujícím 1800 °C [25]. Pro možnost nahrazení 

konvenčního paliva je nutné tyto mikrokapsle umístit do pelety z karbidu křemíku s geometrií 

odpovídající běžným peletám z UO2 [26].  

 

 

Obr. 5-2 TRISO palivo v matici z karbidu křemíku [30] 

5.3 Ochrana pokrytí palivových tyčí proti oxidaci 
Zirkonium je vzhledem k dobrým mechanickým vlastnostem, velmi nízkému účinnému 

průřezu pro záchyt neutronů a vynikající odolnosti vůči korozi v jaderném průmyslu široce 

používáno jako materiál pokrytí palivových tyčí. Tyto vlastnosti však bohužel nestačí na ochranu 

proti reakci s oxidačními radikály z prostředí reaktoru, jež mohou způsobit vysokoteplotní 

oxidaci a praskání, způsobené hydridem zirkoničitým, což může vést k úniku štěpných produktů 

do primárního okruhu. Pro ochranu zirkoniového pokrytí proti oxidaci bylo zkoumáno mnoho 

materiálů, ovšem žádný nepřinesl uspokojivé výsledky. V současnosti se jako možné řešení 

ukazuje použití aditivní vrstvy oxidu zirkoničitého [27]. 

 

5.3.1 Zirkonium 

Zirkonium je šedý až stříbřitě bílý, středně tvrdý kov. Vyznačuje se mimořádnou chemickou 

stálostí, neboť je zcela netečný k působení vody a odolává působení většiny běžných  

minerálních kyselin i roztoků alkalických hydroxidů. Hustota zirkonia při teplotě 25 °C je  

6500 kg·m
−3

 a teplota tání je 1855 °C. Díky velmi nízkému účinnému průřezu pro záchyt 

neutronů nalézá zirkonium v jaderné energetice velmi výhodné uplatnění. [3]. 

Roku 1789 poprvé objevil zirkonium německý chemik Martin Heinrich Klaproth rozkladem 

minerálu jargonu. Poprvé se o izolaci elementárního zirkonia pokusil v roce 1824 švédský 

chemik Jöns Jacob Berzelius. Získané zirkonium ovšem nebylo dokonale čisté, pročež se izolace 

čistého zirkonia datuje až na rok 1914 [3]. 
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V přírodě se zirkonium vyskytuje pouze ve formě sloučenin. Mezi nejvýznamnější zdroje 

zirkonia patří křemičitan zirkon, ZrSiO4 a oxid zirkonia ZrO2. Obsah zirkonia v zemské kůře je 

zhruba 220 mg·kg
-1

 [5]. 

5.3.2 Zirkoniové pokrytí s ochrannou vrstvou oxidu zirkoničitého 

Při provozu vodou chlazených reaktorů dochází v důsledku nepřetržité cirkulace chladící 

vody přes aktivní zónu k její interakci s neutrony za vzniku řady oxidačních radikálů (například 

O, O2, HO2, H2O2). Tento proces se nazývá radiolýza vody a vzniklé produkty difundují do 

materiálu pokrytí, čímž způsobují korozi. Poškození materiálů pokrytí, způsobené rychlými 

neutrony vede ke zvýšené difuzi, čímž korozi pokrytí ještě urychluje. Pro potlačení množství 

vzniklého kyslíku a dalších oxidačních radikálů se do chladiva dávkuje přebytek vodíku – 

chladivo se hydrogenuje. Tento vodík ovšem může difundovat do zirkonia za vzniku hydridu 

zirkoničitého, což vede ke křehnutí pokrytí a ke zvýšení náchylnosti k tvorbě trhlin [27]. 

Vrstva oxidu zirkoničitého tvoří překážku pro vyšší absorpci kyslíku do pokrytí, čímž 

zpomaluje korozi materiálu. Oxid zirkoničitý se vyskytuje ve třech krystalografických 

modifikacích. Při pokojové teplotě má ZrO2 jednoklonnou krystalovou strukturu, při teplotě nad 

1170 °C dochází k fázové přeměně na čtverečnou strukturu a při teplotě nad 2350 °C přechází na 

krychlovou strukturu. Při přechodu z jednoklonné do čtverečné struktury dochází k expanzi 

objemu a vzniku trhlin. Způsobem, jak praskání zabránit, je stabilizace krychlové struktury při 

pokojové teplotě, jež se provádí přidáním MgO, nebo Y2O3. Takto upravený oxid zirkoničitý lze 

prohlásit za účinnou ochranu pokrytí proti korozi a dalším negativním procesům v prostředí 

reaktoru [27]. Zkoumanou alternativou k oxidu zirkoničitému je například tenká vrstva 

nanodiamantů [28]. 

5.4 Transmutační technologie 
Významná pozornost se v současnosti věnuje také vývoji alternativních způsobů likvidace 

štěpných produktů, především transmutačními technologiemi. Pojem transmutace označuje 

jakoukoli přeměnu jednoho jádra v jiné, přičemž ozařováním lze transmutovat dlouhodobé 

radionuklidy na střednědobé, případně krátkodobé a tím značně zkrátit dobu, po kterou tyto 

produkty představují riziko z hlediska jaderné bezpečnosti. Perspektivním způsobem realizace 

transmutace jsou podkritické transmutační hybridní systémy označované ADS (Acceleator – 

Driven Systems) nebo ADTT (Acceleator – Driven Transmutation Technologies) [21].  

V reaktorech podkritických transmutačních hybridních systémů, které jsou řízeny 

neutronovým zdrojem, lze teoreticky dosáhnout více, než stonásobně vyšší hodnoty 

neutronového toku, než u klasických reaktorů. Neutronovým zdrojem v podkritických 

transmutačních hybridních systémech je urychlovač částic s terčíkem, dále se ADS sestávají ze 

souboru, obsahujícího podkritické množství materiálu určeného k transmutaci, jenž se nazývá 

blanket. Urychlovač v ADS vyprodukuje protony, či deuterony urychlené na energii v řádu 

jednotek GeV. Svazek těchto částic je poté nasměrován na terčík z vhodného materiálu, v němž 

dojde k tříštivým reakcím za vzniku neutronového pole, jehož vlivem dojde v materiálu blanketu, 

který terčík obklopuje, k transmutaci [18]. 
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6 ZÁVĚR 
 

Od času první řízené štěpné řetězové reakce do současnosti prošly jaderné technologie  

a spolu s nimi užívané jaderné palivo značným vývojem. Z počátku trendy vývoje určovalo 

přesměrování z cílené produkce materiálu pro jaderné zbraně na produkci tepla pro komerční 

výrobu elektrické energie. S postupujícím časem a především v důsledku značného tlaku, jenž 

vzešel z havárií jaderných elektráren, se hlavní prioritou výzkumu stala snaha o kontinuální 

zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že provozovatelé drtivé většiny 

jaderných elektráren jsou komerční subjekty, jejichž cílem je především zisk, spolu se 

zvyšováním jaderné bezpečnosti se světový výzkum zaměřuje také za zvýšení výtěžnosti paliva  

a podporu ekonomičnosti provozu.  

Pro komplexní pochopení problematiky jaderného paliva a z ní vycházejících trendů vývoje  

a výzkumu jsem ve své práci čtenáře seznámil s charakteristickými vlastnostmi jak materiálů 

paliva, tak i materiálů s palivem bezprostředně souvisejících, uvedl jsem požadavky, jež jsou na 

jaderné palivo kladeny, názorně jsem popsal palivový cyklus a seznámil čtenáře s odlišnostmi 

paliva vzhledem k typu reaktoru, ve kterém je používáno. Díky těmto vědomostem by již čtenář 

neměl mít problém porozumět uvedeným trendům výzkumu a vývoje, jakož i celkové 

problematice jaderného paliva. V případné diplomové práci bych se rád zaměřil na konkrétní 

výzkum a vývoj některého z aktuálních trendů, jeho analýzu, ekonomickou bilanci a případnou 

realizaci.    

Přesto že jsou jaderné elektrárny v současnosti považovány za stabilní a vysoce perspektivní 

zdroj elektrické energie, šetrný k životnímu prostředí s příznivým poměrem cena/výkon, široká 

veřejnost jaderné elektrárny vnímá velmi rozporuplně. Onu kontroverzi vyvolává především 

neschopnost masmédií informovat o jaderných tématech, v současnosti zejména o okolnostech 

fukušimské havárie, objektivně a korektně, společně s neznalostmi základů jaderné fyziky, díky 

nimž se společnost v jaderné problematice nedokáže dostatečně orientovat. Protipólem je pak již 

zmíněná nízká cena, ekologičnost, dostupnost a stabilita, jež jsou pro současnou společnost 

zásadními argumenty, díky nimž je i přes strach společnost schopna a ochotna využívání a rozvoj 

jaderné energie i nadále podporovat.  

Budoucnost jaderné energetiky ovšem nezáleží jen na mínění veřejnosti, důležitým faktorem 

je i vývoj samotného trhu s energiemi, politická situace ve světě a vývoj nových technologií. 

V otázce budoucnosti jaderného paliva pak lze kromě uvedených trendů předpokládat i širší 

využití přepracovaného použitého paliva, perspektivní je i transmutace 
238

U neštěpitelného 

tepelnými neutrony na 
239

Pu, jež tepelnými neutrony štěpitelný je. Jakou cestou se energetika 

skutečně vydá, nám ovšem ukáže až čas.  
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