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aktivačních detektorů po měření neutronového pole v solném kanálu vloţeném v aktivní zóně reaktoru LR-0.
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experimentálního reaktoru LR-0 a rovněţ v souboru palivových kanálů modulárního reaktoru PB-AHTR, stejně
jako simulaci výtěţků reakcí v aktivačních fóliích tvořených rozdílnými materiály vybranými, aby pokrývaly
reaktorové spektrum, a umístěnými na experimentální sondy vloţené do několika různých pozic napříč solným
kanálem. Tato práce také krátce shrnuje současný stav výzkumu týkajícího se vlastností tekutých solí a jejich
aplikací v jaderných reaktorech jako chladivo anebo palivo.
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Abstract: This work is focused on preparation of further experiments with fluoride salts planned at LR-0 reactor
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Seznam použitých zkratek
ADS
Accelerator Driven System
AF
Aktivační fólie
AHTR
Advanced High Temperature Reactor
AZ
Aktivní zóna
CANDU
Canadian Deuterium-Uranium
CIAMDA Computer Index of Atomic and Molecular Data
CINDA
Computer Index of Nuclear Reaction Data
CSISRS
Cross Section Storage and Retrieval System
ENDF
Evaluated Nuclear Data Files
ENSDF
Evaluated Nuclear Structure Data Files
EROS
Experimental zeRO power Salt reactor SR-0
EXFOR
Experimental Nuclear Reaction Data
HPGe
High Purity Germanium
IAEA
International Atomic Energy Agency
JANIS
Java-based Nuclear Information Software
JEFF
Joint Evaluated Fission and Fusion Data Library
LSFR
Liquid Salt Cooled Fast Reactor
MCNP
Monte Carlo N-Particle
MCNPX
Monte Carlo N-Particle eXtended
MHTGR
Modular High Temperature Gas cooled Reactor
MOSART MOlten Salt Actinide Recycler and Transmuter
MSBR
Molten Salt Breeder Reactor
MSFR
Molten Salt cooled Fast Reactor
MSR
Molten Salt Reactor
NEA
Nuclear Energy Agency
NNDC
National Nuclear Data Centre
NRDC
Nuclear Reaction Data Centres
NSR
Nuclear Science References
NUDAT
Nuclear Database
PB-AHTR Pebble Bed Advanced High Temperature Reactor
PBMR
Pebble Bed Modular Reactor
PCA
Pebbles Channel Assembly
RIPL
Reference Input Parameter Libraries
RNAL
Reference Neutron Activation Library
SFR
Sodium cooled Fast Reactor
SPHINX
SPent Hot fuel Incinerator by Neutron fluX
TRISO
Tristructural isotropic particle
VHTR
Very High Temperature Reactor
VVER
Vodo-Vodní Energetický Reaktor
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Úvod
Jedním z nejdůleţitějších problémů, které je nutné v současné době vyřešit, je rostoucí
poptávka po dodávkách energie. Na zásobování energií by se v budoucnu měla daleko
významněji neţ dnes podílet jaderná energetika. K tomuto účelu je třeba navrhnout úplně
nové typy reaktorů, které umoţní uzavření palivového cyklu a tím i efektivnější vyuţití
jaderného paliva a sníţení objemu a nebezpečnosti jaderného odpadu. Důleţitým aspektem při
přípravě návrhů těchto reaktorů je proniknutí jaderné energetiky i do jiných průmyslových
oblastí, neţ je výroba elektrické energie. To je spojeno s produkcí vodíku a vyuţitím
vysokoteplotních procesů k dalším průmyslovým účelům. Vývoj takových reaktorů je
předmětem úsilí spojeného s koncepcí reaktorů IV. generace. Jedním z navrhovaných typů
reaktorů IV. generace jsou i reaktory vyuţívající tekuté soli. Ve vývoji těchto reaktorů má
Česká republika především díky aktivitám skupin v Ústavu jaderného výzkumu, a.s. v Řeţi
velmi silnou pozici. A právě na problematiku spojenou s těmito novými druhy reaktorů je
zaměřena tato práce.
Tekuté soli představují velmi perspektivní předmět výzkumu v oblasti nových typů
jaderných reaktorů. Mohou být vyuţity díky svým výhodným fyzikálním a chemickým
vlastnostem v celé řadě aplikací - jako nosič tepla pro chlazení aktivní zóny s pevným nebo
tekutým palivem v tepelných či rychlých reaktorech, jako nosič tekutého paliva, jako
rozpouštědlo pro vyhořelé jaderné palivo nebo pro přenos vysokopotenciálového tepla do
dalších okruhů elektrárny s vysokoteplotním reaktorem či do továrny na výrobu vodíku k ní
přidruţené. Reaktory s tekutými solemi jsou zajímavé především jako kritické či podkritické
transmutory pro spalování vyhořelého jaderného paliva nebo jako reaktory s thoriovým
palivovým cyklem.
Tato práce se zaměřuje na přípravu dalších experimentů s fluoridovými solemi
plánovaných na reaktoru LR-0, které by měly navazovat na experimenty v programu EROS
projektu SPHINX uskutečněné za pokojové teploty v předchozích letech. Předešlé
experimenty byly prováděny s vyuţitím přírodního lithia. Nové experimenty by měly být
zaměřeny hlavně na studium vyuţití solí obsahujících lithium obohacené. Pomocí simulací
programem MCNPX bylo připravováno vyuţití aktivačních detektorů efektivním způsobem
pro měření neutronových polí v připravovaných experimentech.
První část práce se zabývá knihovnami jaderných dat. Experimentální a evaluovaná
numerická data obsaţená v těchto databázích se týkají jaderných reakcí, struktury jader a
jaderné přeměny. Jaderná data mají širokou oblast vyuţití v základním i aplikovaném
výzkumu, v průmyslu a v lékařství. Rozsáhlé knihovny jaderných dat jsou nepostradatelné při
zadávání vstupních parametrů pro výpočetní kódy, pokud chceme provádět přesné simulace
s výsledky blízkými reálnému stavu.
Druhá část se věnuje termofyzikálním, chemickým a jaderným vlastnostem tekutých
solí na úrovni současného stavu výzkumu. Diskutuje poţadavky kladené na tekuté soli pro
aplikace v různých typech reaktorů a kritéria výběru nejvhodnějších kandidátů na chladivo
nebo palivo pro daný typ reaktoru.
Třetí část popisuje náplň a průběh experimentálních programů BLANKA, EROS a
FANTOM uskutečněných na výzkumném reaktoru LVR-15 a experimentálních reaktorech
9

LR-0 a VR-1 v rámci projektu SPHINX, který se zabývá koncepcí demonstračního jaderného
transmutoru na bázi roztavených fluoridových solí.
Čtvrtá část rozebírá simulace solného kanálu provedené transportním kódem MCNPX.
Obsahuje popis simulovaného uspořádání se solným kanálem a palivovými soubory a shrnuje
výsledky simulací prostorového a energetického rozloţení neutronového pole ve zkoumaném
systému.
Pátá část je zaměřena na neutronovou aktivační analýzu a věnuje se výběru vhodných
aktivačních detektorů pro měření rozloţení neutronového pole v solném kanálu. Obsahuje
výsledky simulací výtěţků vybraných jaderných reakcí v aktivačních fóliích.
Poslední část práce se věnuje inovativnímu konceptu pokročilého vysokoteplotního
reaktoru s kulovým loţem (PB-AHTR), který v sobě kombinuje technologii paliva ve formě
potahovaných částic v grafitové matrici a chladivo v podobě tekuté soli a který umoţňuje
produkci vysokopotenciálového tepla vyuţitelného nejen pro výrobu elektrické energie, ale i
pro produkci vodíku v termochemických cyklech. Tato část se rovněţ zabývá simulací
prostorového a energetického rozloţení neutronového pole v souboru palivových kanálů
tohoto reaktoru v modulárním provedení v programu MCNPX.
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1. Jaderná data
Předkládaná práce se zabývá návrhy a studiem nových technologií v oblasti jaderné
energetiky. Ţádný návrh nového jaderného reaktoru se neobejde bez jaderných dat. Ta jsou
výsledkem výzkumu jaderných vlastností hmoty. Popisují vlastnosti atomových jader a
základní fyzikální vztahy řídící jejich interakce, a tím charakterizují fyzikální procesy tvořící
základ všech jaderných technologií. Jaderná data zahrnují účinné průřezy, poločasy a způsoby
přeměny, vlastnosti emitovaných částic atd. Knihovny obsahují data pro 290 stabilních
izotopů a více neţ 2900 radionuklidů [1, 2]. V současné době jsou knihovny jaderných dat
především ve formě internetových databází.
Aplikace jaderných dat pokrývají všechny oblasti jaderného výzkumu a technologie:
základní výzkum, konstrukce štěpných jaderných reaktorů, palivové cykly, jaderná
bezpečnost, monitorování reaktorů a stanovování fluence neutronů, nakládání s jadernými
odpady a jejich transmutace, urychlovačem řízené systémy (ADS), konstrukce fúzních
jaderných zařízení, radioterapie, výroba radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace,
osobní dozimetrie a radiační ochrana, monitorování ţivotního prostředí, analýza materiálů a
kontrola průmyslových procesů, studie radiačního poškození materiálů, detekce skrytých
výbušnin a drog, průzkum ropných loţisek a nalezišť minerálů apod.
1.1. Typy jaderných dat
Jaderná data se obvykle rozdělují do dvou hlavních skupin:
1) Data týkající se jaderných reakcí, která popisují interakce různých dopadajících částic, jako
neutronů, protonů nebo fotonů, s terčovými jádry.
2) Data týkající se struktury jader a jaderné přeměny popisující energetické hladiny jader,
poločasy přeměny a částice emitované při radioaktivní přeměně.
Pro obě skupiny mohou být typem poskytovaných informací numerická data,
experimentální nebo evaluovaná, nebo bibliografická data.
Bibliografická data
Reference k jaderným datům s popisem obsahu, ale ţádná numerická data. Např.
Computer Index of Neutron Data (CINDA), Computer Index of Atomic and Molecular Data
(CIAMDA), Nuclear Science References (NSR).
Experimentální data
Výsledky jednotlivých měření tak, jak jsou uváděné autory. Např. EXFOR
(Experimental Nuclear Reaction Data), v USA označovaná jako CSISRS (Cross Section
Storage and Retrieval System).
Evaluovaná data
Doporučené hodnoty jsou zaloţeny na evaluaci všech dostupných dat z experimentů
anebo teorie, odvozených z kritické analýzy experimentálních dat a jejich neurčitostí,
interpolací a extrapolací, anebo výpočtů na základě jaderných modelů. Výsledné knihovny
jsou sestaveny v přesně definovaných formátech, jako ENDF-6 (international format for
Evaluated Nuclear Reaction Data) nebo ENSDF (format for Evaluated Nuclear Structure Data
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File). Hlavní knihovny účinných průřezů ve formátu ENDF obvykle obsahují také data
týkající se jaderné přeměny potřebná v hlavních typech aplikací.
Vypočtená data
Významné mnoţství dat vztahujících se ke sráţkám jader, atomů a molekul a
procesům vyzařování, stejně jako strukturální charakteristiky atomů a molekul jsou obtíţně
měřitelné, a proto jsou tato data generována modelováním prostřednictvím kódů. Evaluace dat
týkajících se jaderných reakcí jsou rovněţ zaloţeny na teoretických výpočtech. Nezbytné
vstupní parametry pro takové výpočty jsou dostupné v knihovnách RIPL (Reference Input
Parameter Libraries for nuclear model calculations of nuclear reactions).
Data týkající se jaderných reakcí
Zahrnují účinné průřezy, úhlová a energetická rozdělení sekundárních částic,
parametry rezonancí a další související veličiny. Tyto knihovny jsou kompletní pro reakce
indukované neutrony do 20 MeV, pokrytí vyšších energií je neúplné [3]. Experimentální data
lze nalézt v knihovně EXFOR, evaluovaná data v databázích ENDF a související
bibliografické informace v databázi CINDA.
Data týkající se struktury jader a jaderné přeměny
Zahrnují atomové hmotnosti, poločasy přeměny, rozpadová schémata, vlastnosti
energetických hladin atomových jader, energie a intenzity emitovaných částic. Hlavní
databází tohoto typu je ENSDF (Evaluated Nuclear Structure Data File), zatímco související
bibliografická data jsou obsaţena v databázi NSR (Nuclear Science References).
1.2. Knihovny jaderných dat
CINDA (Computer Index of Nuclear Reaction Data)
CINDA obsahuje bibliografické reference k měřením, výpočtům, opravám a
evaluovaným účinným průřezům reakcí a dalším mikroskopickým datům týkajícím se
neutronů, fotonů a nabitých částic. Obsahuje rovněţ indexované reference ke knihovnám
numerických dat přístupných ze čtyř regionálních center: IAEA NDS (International Atomic
Energy Agency Nuclear Data Section), Vídeň, Rakousko; OECD NEA DB (Nuclear Energy
Agency Data Bank), Paříţ, Francie; US NNDC (National Nuclear Data Centre), Brookhaven,
USA; Russian Federation Nuclear Data Centre, Obninsk, Ruská federace. Databáze CINDA
je organizována tak, ţe data jsou seskupena podle terčového nuklidu, typu reakce a laboratoře,
ve které bylo měření provedeno.
Hlavní úkoly regionálních datových center (NRDC - Nuclear reaction data centres)
spočívají ve shromaţďování nových dat do databází CINDA, EXFOR, obecných a
specializovaných knihoven evaluovaných dat, jejich udrţování a poskytování informací.
NSR (Nuclear Science References)
NSR je bibliografická databáze pro jadernou fyziku nízkých a středních energií.
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EXFOR (Experimental Nuclear Reaction Data)
EXFOR je knihovna obsahující rozsáhlou kompilaci experimentálních dat týkajících
se jaderných reakcí ze sítě čtyř regionálních center jaderných dat koordinované NDS.
Obsahuje data, která se týkají reakcí indukovaných neutrony, nabitými částicemi a fotony,
pokud jde o integrální a diferenciální účinné průřezy, úhlová rozdělení a spektra sekundárních
částic, parametry rezonancí, rezonanční integrály, výtěţky štěpných produktů, reakční
rychlosti a mnoho souvisejících typů dat. EXFOR je v současnosti nejdůleţitější knihovna
experimentálních jaderných dat pocházejících z více jak šestnácti tisíc experimentů [4]. Mimo
jiné poskytuje přes šedesát tisíc souborů dat podle typů reakcí indukovaných neutrony [5].
Knihovna EXFOR obsahuje numerická data a strukturované abstrakty s informacemi
o experimentu a je propojena s bibliografickými informacemi v databázi CINDA.
ENDF (Evaluated Nuclear Data Files)
ENDF jsou databáze jaderných reakcí obsahující doporučené evaluované účinné
průřezy, spektra a úhlová rozdělení sekundárních částic, parametry rezonancí, výtěţky
produktů štěpení a další data s důrazem na reakce indukované neutrony. Všechna data jsou
uloţena v mezinárodně přijatém formátu ENDF-6.
K dispozici jsou tyto poslední verze knihoven:
1. ENDF/B-VII.0 (USA, 2006)
2. JEFF-3.1 (Evropa - NEA, 2005)
3. JENDL-3.3 (Japonsko, 2002)
4. BROND-2.2 (Rusko, 1992)
5. CENDL-2 (Čína, 1991)
Všechny tyto knihovny pokrývají energie neutronů od 10-5 eV do 20 MeV, někdy je
rozsah rozšířen na vyšší energie (částečně aţ do 1 GeV) a také zahrnuje některé reakce
indukované nabitými částicemi [1].
JEFF (Joint Evaluated Fission and Fusion Data Library)
Knihovna JEFF obsahuje sady evaluovaných jaderných dat, především pro aplikace
v oblasti jaderného štěpení a slučování, zahrnující data týkající se interakcí neutronů a
protonů, radioaktivní přeměny, aktivačních reakcí, výtěţků štěpení, rozptylu tepelných
neutronů, fotojaderných reakcí.
ENSDF (Evaluated Nuclear Structure Data Files)
ENSDF je hlavní knihovna pro získávání dat týkajících se struktury jader a jaderné
přeměny obsahující evaluovaná experimentální data pro většinu známých nuklidů
s atomovými hmotnostními čísly 1 aţ 294 [2].
NUDAT (Nuclear Database)
NUDAT obsahuje výtah nejdůleţitějších dat pro aplikace z knihovny ENSDF a navíc
data týkající se tepelných neutronů (účinné průřezy a rezonanční integrály).
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RNAL (Reference Neutron Activation Library)
RNAL je knihovna obsahující evaluované účinné průřezy pro 255 vybraných reakcí
indukovaných neutrony pro aktivační analýzu a další aplikace. Evaluovaná data, která byla
vybrána z různých regionálních projektů a shromáţděna v IAEA NDS, jsou porovnána
s experimentálními daty v databázi EXFOR.
JANIS (Java-based Nuclear Information Software)
JANIS je zobrazovací program navrţený k tomu, aby usnadnil vizualizaci a
manipulaci s jadernými daty a jejich vzájemné porovnávání. Jeho cílem je poskytnout
uţivateli přístup k numerickým hodnotám a grafickým reprezentacím jaderných dat bez
předchozí znalosti formátu, ve kterém jsou uloţena.
Obsahuje bibliografická (CINDA), evaluovaná (formát ENDF) a experimentální
(formát EXFOR) data týkající se radioaktivní přeměny, výtěţků štěpení a jaderných interakcí:
účinné průřezy (bodové a grupové), parametry rezonancí, neutronové multiplicity, energetická
a úhlová rozdělení a nejistoty v určování účinných průřezů.
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2. Tekuté soli
Studované typy reaktorů vyuţívají výhodné fyzikální a chemické vlastnosti tekutých
solí. Těmi jsou velká objemová tepelná kapacita, radiační stabilita, vysoký bod varu a dobrá
rozpustnost pro aktinidy. Navíc mohou být tekuté soli pouţity v mnoha aplikacích: přenos
tepla při vysoké teplotě, chlazení aktivní zóny s pevným palivem nebo s tekutým palivem v
případě MSR (Molten Salt Reactor) nebo jako rozpouštědla pro vyhořelé jaderné palivo.
Mohou být vyuţity zároveň pro přenos tepla i jako nosič paliva. Reaktory s tekutými solemi
jsou zvlášť zajímavé jako transmutory pro spalování vyhořelého jaderného paliva nebo jako
systémy s thoriovým palivovým cyklem.
Tab. 1 Porovnání některých termofyzikálních vlastností běţně pouţívaných chladiv [13]
Druh chladiva
Tlak [MPa]
Objemová tepelná Teplota varu [°C]
kapacita [MJ/m3/K]
He
6
0,02
plyn
CO2
6
0,05
plyn
H2O
25
4,07
superkritická
Na
0,1
1,12
883
LiF-BeF2-ThF4
0,1
4,54
> 1430
V aktivní zóně se vytváří velké mnoţství tepla ve velmi malém objemu. Toto teplo je
třeba rychle odvádět prostředím charakterizovaným vysokými toky neutronů a vysokými
úrovněmi radiace. Tekuté soli jsou schopné snést tato omezení a dovolují efektivní odvod
tepla z aktivní zóny.
Na rozdíl od plynů mají tekuté soli největší tepelnou kapacitu na jednotku objemu bez
nutnosti stlačování a dostatečnou hustotu. Jejich vysoký bod varu a nízký tlak nasycených par
dovolují dosáhnout velmi vysokých teplot, které jsou potřebné pro dosaţení vysoké účinnosti
konverzních cyklů pro produkci elektrické energie a vodíku. Tekuté soli také vykazují velkou
radiační stabilitu, která zabraňuje vytváření plynů a změnám v jejich chemických
vlastnostech. Dalším význačným rysem je, ţe kaţdý fluorid aktinidu je více či méně
rozpustný v tekutých fluoridových solích a lze ho smíchat s jinými vybranými solemi, aby se
dosáhlo poţadovaných vlastností. Tato skutečnost vede k moţnosti konstrukce reaktoru
s tekutými solemi, kde je palivo součástí cirkulující soli.
Pravděpodobnost záchytu neutronů na jednotlivých sloţkách solí je významná, jelikoţ
tekutá sůl stráví mnoho času ve velmi vysokém toku neutronů. Velký účinný průřez pro
záchyt neutronů vede ke ztrátě neutronů, která nemusí být akceptovatelná pro provoz
reaktoru, proto jsou jako součásti solí preferovány prvky s co nejniţšími účinnými průřezy
pro záchyt. Z přírodního lithia musí být 6Li kvůli velkému účinnému průřezu pro absorpci
izotopicky separováno, protoţe pouze 7Li je přijatelné v aktivní zóně. Dalším důsledkem
záchytu neutronů je produkce nových izotopů, která můţe být neţádoucí z důvodu radiační
ochrany, nepřijatelně vysokého účinného průřezu pro záchyt neutronů nebo nevhodných
chemických vlastností. Neţádoucí je například produkce dlouhodobého izotopu 36Cl
záchytem neutronů na 35Cl. Vlastnosti sloţek solí týkající se difúze neutronů a jejich atomové
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číslo mají rovněţ vliv na neutronové spektrum v aktivní zóně. Neutrony jsou termalizovány
různou rychlostí v závislosti na sloţení solí.
Po výběru chladiva s přijatelnou viskozitou a dobrými jadernými vlastnostmi
následuje poţadavek na chemickou stabilitu soli, aby se zabránilo problémům v cirkulaci
chladiva způsobeným precipitací. Sráţení pevné látky se můţe objevit v důsledku ochlazení
soli, a proto je potřebná dobrá znalost fázového diagramu. Nicméně precipitace se můţe také
časem objevit v důsledku nahromadění produktů štěpení a aktinidů vytvářených jadernými
reakcemi nebo náhodnou kontaminací, například vodní parou, proto je třeba provádět
průběţnou kontrolu. Aby se zabránilo korozi potrubí solí a některými štěpnými produkty, je
potřeba kontrola redoxního potenciálu soli. Dále je také třeba provádět přepracování palivové
soli, ze které je nezbytné odstranit lanthanidy, které jsou neutronovými jedy [13].
2.1. Aplikace tekutých solí
Přenos tepla při vysoké teplotě
Předpokládá se, ţe budoucí jaderné elektrárny navrţené pro produkci vodíku budou
zaloţené na elektrolýze nebo různých termochemických procesech, které vyţadují vysoké
teploty. Některé vysokoteplotní reaktory ve vývoji jsou navrţené s plynnými chladivy, která
nejsou vhodná pro přenos tepla na velkou vzdálenost mezi reaktorem a továrnou na výrobu
vodíku, které musejí být oddělené z bezpečnostních důvodů. Tekuté soli vzhledem ke svým
dobrým termodynamickým vlastnostem jsou vhodnými médii pro přenos tepla při vysoké
teplotě.
Chladivo v reaktorech s pevným palivem
Tekuté soli jsou jedním z mála kapalných chladiv, která jsou schopná snést vysoké
teploty (T > 850 °C) nutné pro navrhované metody přímé produkce vodíku. Jedním
z konceptů vysokoteplotních reaktorů (VHTR – very high temperature reactors) je AHTR
(advanced high temperature reactor), tepelný reaktor s konvenčním palivem (235U a 239Pu)
chlazený roztavenými fluoridy. Tekuté soli mohou být rovněţ pouţity jako chladivo
v rychlém reaktoru s pevným palivem (LSFR – liquid salt cooled fast reactor), kde by
nahradily tekuté kovy nebo plyny bez omezení na teplotu nebo tlak.
Chladivo v reaktorech s kapalným palivem
Tepelné nebo rychlé reaktory s tekutými solemi s uran-plutoniovým nebo thoriumuranovým cyklem mají mnoho různých aplikací. Jedním z nich je MSBR (molten salt breeder
reactor), tepelný reaktor s thoriovým cyklem. Tyto typy reaktorů umoţňují vyřešit problémy
s vysokými teplotami a tlaky při produkci energie v mnoţivých reaktorech. Kromě toho je
jejich vyuţití zvaţováno pro kritické nebo podkritické transmutační systémy, protoţe v tomto
případě odpadá výroba palivových elementů.
2.2. Tekuté soli v reaktorech
Zvýšený zájem o technologii tekutých solí v 90. letech vznikl v důsledku programů
zabývajících se moţností transmutace aktinidů. Absence výroby sloţitých palivových článků
a kompatibilita s pyrochemickým zpracováním v palivovém cyklu tekutých solí znamenají
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důleţitou výhodu v porovnání s konvenčními typy palivových pelet, co se týče transmutace
minoritních aktinidů. Taktéţ moţnost pouţití thoria jako jaderného paliva udrţovala zájem
o reaktory s tekutými solemi (MSR). Výsledkem je, ţe MSR (Molten Salt Reactor) patří nyní
mezi šest konceptů reaktorů vybraných iniciativou Generation IV, která se zabývá jadernými
reaktory čtvrté generace.
Současné návrhy MSR se odklánějí od konceptů tepelných reaktorů moderovaných
grafitem a upřednostňují koncepty nemoderovaných rektorů, které mají rychlé spektrum
neutronů. Výběr paliva pro koncepty nemoderovaných reaktorů je flexibilnější a mohou být
uvaţovány i jiné izotopy neţ 7Li, které má nízký účinný průřez pro záchyt tepelných
neutronů. Důvodem je, ţe účinný průřez pro záchyt neutronů alkalických halidů je obecně
niţší ve spektru rychlých neutronů neţ ve spektru tepelných neutronů a také ekonomie vyuţití
neutronů není v rychlém spektru tak citlivá jako ve spektru tepelném. Tudíţ směsi obsahující
NaF, KF, RbF nebo CaF2 mohou být uvaţovány jako součást palivové matrice. Navíc jsou
některé koncepty rychlých MSR zaloţeny na chloridové matrici namísto fluoridové (účinný
průřez pro radiační záchyt tepelných neutronů na izotopu 35Cl je totiţ 43,63.10-28 m2) [9].
Souběţně k palivovým aplikacím mohu být tekuté soli pouţity jako chladivo pro
reaktory s pevným palivem (rychlé reaktory, vysokoteplotní reaktory), kde se vyuţije jejich
dobrých vlastností při přenosu tepla. V tabulce 2 je uveden přehled různých aplikací tekutých
solí v reaktorech, které jsou v současnosti předmětem výzkumu.
Tab. 2 Rozmanité aplikace tekutých solí v jaderných reaktorech [9]
Výběr soli
LiF–BeF2–AnF41
LiF–AnF4
LiF–CaF2–AnF4
Sekundární chladivo NaF–NaBF4
LiF–BeF2, KF–KBF4
MSR burner
Rychlé
Palivo
LiF–NaF–BeF2–AnF3
LiF–NaF–KF–AnF3
LiF–NaF–RbF–AnF3
AHTR
Tepelné
Primární chladivo
LiF–BeF2
VHTR
Tepelné
Chladivo
LiF–NaF–KF
meziokruhu
LiCl–KCl–MgCl2
MSFR
Rychlé
Primární chladivo
LiCl–NaCl–MgCl2
SFR
Rychlé
Chladivo
NaNO3–KNO3
AHTR - Advanced High Temperature Reactor, koncept GEN IV, tepelný reaktor
VHTR - Very High Temperature Reactor, koncept GEN IV, reaktor moderovaný grafitem a chlazený
plynem
MSFR - Molten Salt cooled Fast Reactor, koncept GEN IV, rychlý reaktor s tekutými solemi jako
chladivem
SFR - Sodium cooled Fast Reactor, koncept GEN IV, rychlý reaktor chlazený tekutým sodíkem
Typ reaktoru
MSR breeder

Spektrum neutronů
Tepelné
Rychlé

Aplikace soli
Palivo
Palivo

2.3. Požadavky na tekuté soli
V reaktoru s tekutými solemi (MSR) je jaderné palivo rozpuštěno v tekuté soli, která
je čerpána při nízkém tlaku skrz nádobu reaktoru a primární okruh a tedy slouţí také jako
1

An = aktinid
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primární chladivo. Teplo vytvořené procesem štěpení je přenášeno do sekundárního okruhu
v tepelném výměníku. Sekundární chladivo je obecně rovněţ tekutá sůl.
MSR (Molten Salt Reactor) lze efektivně vyuţít jako thorium-uranový breeder stejně
jako transmutor vyhořelého paliva z lehkovodních reaktorů. Provozní podmínky tekutého
paliva v MSR vyţadují splnění následujících fyzikálních a technologických podmínek [8, 9]:
1. Prvky tvořící rozpouštědlo paliva by neměly příliš absorbovat neutrony.
2. Teplota tání palivové směsi solí by neměla být příliš vysoká (niţší neţ 800 K) při
dostatečné koncentraci štěpných a plodivých materiálů.
3. Nízký tlak nasycených par při provozních teplotách.
4. Termodynamická stabilita aţ do oblasti vysokých teplot.
5. Chemická stabilita při provozních teplotách a radiační odolnost.
6. Absence explozivních exotermických reakcí způsobených kontaktem s vodou,
vzduchem a jinými látkami v reaktoru.
7. Kompatibilita s konstrukčními materiály (slitiny niklu) a moderátorem.
8. Transportní vlastnosti palivové směsi solí by měly zajistit efektivní odvádění tepla
vytvářeného při provozních teplotách.
9. Moţnost relativně jednoduché extrakce štěpných produktů absorbujících neutrony
v aktivní zóně z palivové směsi solí.
Palivo v MSR se můţe skládat z UF4 nebo PuF3 rozpuštěných ve směsi fluoridů lithia,
beryllia, sodíku, zirkonia a thoria. Koncentrace thoria v těchto palivových směsích můţe
dosahovat úrovně, která zajišťuje plození paliva ve spektru tepelných nebo rychlých neutronů.
Optimální sloţení palivové soli pro MSR breeder je směs tekutých solí LiF a BeF2, které při
obohacení lithia izotopem 7Li na 99,995 % absorbují neutrony jen velmi slabě,
s rozpuštěnými fluoridy štěpitelného a plodivého materiálu UF4 a ThF4. Směs LiF-BeF2 je
velmi výhodná, protoţe UF4 a ThF4 jsou v ní vysoce rozpustné (přes 20 molárních procent)
při teplotě tání dané směsi rovné přibliţně 800 K.
Transurany jsou v této směsi rozpuštěny jako trifluoridy, jejichţ rozpustnost je menší
neţ rozpustnost UF4 a ThF4. Rozpustnost PuF3 je největší v tekutých solích obsahujících LiF
a NaF. Rozpustnost se podstatně sniţuje, kdyţ se ve směsi zvyšuje koncentrace BeF2, ZrF4 a
ThF4. Nahromadění štěpných produktů na 1 aţ 2 molární procenta má jen malý vliv na jejich
fyzikální vlastnosti a v provozních podmínkách nezpůsobuje vytváření nerozpustných směsí.
Uvaţované tekuté směsi fluoridů mají přijatelné hodnoty tepelné kapacity, tepelné
vodivosti a viskozity při pracovních teplotách (800 – 1100 K), kdyţ jsou pouţity jako
chladivo, a poskytují efektivní odvod tepla v širokém rozsahu sloţení. Transportní vlastnosti
tekutých solí zajišťují vysoce účinné chlazení při přirozené cirkulaci. Koeficient přestupu
tepla ze soli do stěny má hodnotu blízkou té pro vodu. Teplotní vodivost soli je asi třísetkrát
niţší neţ u sodíku, a proto při stejných hodnotách ostatních parametrů je charakteristický čas
tuhnutí stejného objemu pro tekutou směs fluoridů asi třísetkrát delší neţ pro sodík [8].
Uvaţované směsi solí mají extrémně vysokou radiační odolnost a relativně nízkou
korozivnost vůči grafitu a některým slitinám kovů. Směs fluoridů LiF-BeF2-ThF4-UF4 nabízí
relativně snadnou extrakci aktinidů a štěpných produktů bez narušení základní matrice LiFBeF2-ThF4. Jestliţe se uváţí všechny tyto vlastnosti tekutých fluoridů, mohou být povaţovány
za základní sloţku palivové směsi pro thorium-uranový MSR breeder.
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3. Vlastnosti tekutých solí
Poţadavky kladené na tekuté soli se liší podle způsobu jejich aplikace. Reaktor MSBR
(Molten Salt Breeder Reactor) pouţívá v primárním okruhu tekuté soli obsahující štěpný a
mnoţivý materiál, které slouţí zároveň jako palivo i jako chladivo. Naproti tomu reaktor
AHTR (Advanced High Temperature Reactor) pouţívá palivo v podobě pevné látky a chladící
tekutou sůl bez štěpitelných materiálů. AHTR rovněţ pracuje při mnohem vyšších teplotách,
protoţe vyuţívá vysokoteplotní palivo v grafitové matrici, jako u reaktorů chlazených heliem,
ale chlazení zajišťuje vysokoteplotní fluoridovou solí. Proto vlastnosti a sloţení solí vhodné
pro jednotlivé aplikace se mohou poněkud lišit.
Nicméně většina vlastností je u palivových solí a solí slouţících pouze jako chladivo
velmi podobná. Všechny prvky, které mohou být potenciálně pouţity v chladivu z tekutých
solí, musí mít účinné průřezy pro záchyt tepelných neutronů menší neţ 1.10-28 m2, aby
nedocházelo k jejich přílišné absorpci. Dále musí tyto prvky vytvářet sloučeniny, které
vykazují chemickou stabilitu při teplotách vyšších neţ 800 °C, jsou stabilní v intenzivním
radiačním poli, mají vhodnou teplotu tavení (niţší neţ 525 °C), nejsou těkavé a jsou
kompatibilní s vysokoteplotními slitinami a grafitem. Pouze poţadavek na rozpustnost
uţitečného mnoţství štěpného a mnoţivého materiálu neplatí pro primární chladivo AHTR,
nýbrţ pouze pro MSBR.
Tři základní typy solí vykazující výhodně nízké teploty tavení, vhodné neutronické
vlastnosti a materiálovou kompatibilitu se slitinami pouţívanými v reaktorech jsou fluoridy
alkalických kovů, soli obsahující ZrF4 a soli obsahující BeF2.
Tab. 3 Některé tepelné vlastnosti tekutých solí pouţitelných jako chladivo (při 700 °C) [6]
Druh soli

Sloţení
[molární %]

LiF-BeF2
NaF-BeF2
LiF-NaF-BeF2
LiF-ZrF4
NaF-ZrF4
KF-ZrF4
Rb-ZrF4
LiF-NaF-ZrF4
LiF-NaF-KF
LiF-NaF-RbF

67-33
57-43
31-31-38
51-49
59,5-40,5
58-42
58-42
26-37-37
46,5-11,5-42
42-6-52

Molární
hmotnost
[g/mol]
33,0
44,1
38,9
95,2
92,7
103,9
132,9
84,2
41,3
67,7

Teplota tavení Hustota
[°C]
[g/cm3]
460
340
315
509
500
390
410
436
454
435

1,94
2,01
2,00
3,09
3,14
2,80
3,22
2,79
2,02
2,69

Objemová
Tepelná
tepelná kapacita vodivost
[J/cm3/K]
[W/m/K]
4,69
1,00
4,39
0,87
4,10
0,97
3,77
0,48
3,68
0,49
2,93
0,45
2,68
0,39
3,52
0,53
3,81
0,92
2,64
0,62

Obecně platí, ţe lehčí soli s niţším atomovým číslem Z vykazují lepší vlastnosti
týkající se přenosu tepla i jaderné vlastnosti. Lehčí soli mají větší koeficienty zpomalení, a
tudíţ se příznivěji chovají v aktivní zóně. Těţké soli s velkým atomovým číslem Z mají menší
tepelné kapacity a tepelné vodivosti a významnější aktivační a transmutační produkty.
Nicméně všechny soli uvedené v tabulce 3 jsou relativně dobrá teplonosná média.
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Tab. 4 Některé neutronické vlastnosti tekutých solí pouţitelných jako chladivo [6]
Druh soli
LiF-BeF2
NaF-BeF2
LiF-NaF-BeF2
LiF-ZrF4
NaF-ZrF4
KF-ZrF4
RbF-ZrF4
LiF-NaF-ZrF4
LiF-NaF-KF
LiF-NaF-RbF

Záchyt neutronů (0,1-10 eV) Koeficient
poměrně ke grafitu
zpomalení
8
60
28
15
20
22
9
29
24
10
67
3
14
13
20
13
90
2
20
8

Neutronické výpočty byly provedeny pro zastoupení 99,995 % 7Li
Tab. 5 Hodnocení jaderných vlastností sloţek tekutých solí (data z ENDF/B-VII.0) [6, 33]
Prvek

Lithium (7Li)
Beryllium (9Be)
Fluor (19F)
Sodík (23Na)
Draslík (39K)
Rubidium (85Rb)
Zirkonium (90Zr)

Účinný průřez pro
radiační
záchyt
tepelných neutronů
[.10-28 m2]
0,0454
0,0086
0,0096
0,5280
2,0980
0,4935
0,0780

Koeficient
zpomalení

Krátkodobá
aktivace

Dlouhodobá
aktivace

dobrý
velmi dobrý
velmi dobrý
přijatelný
špatný
přijatelný
dobrý

velmi dobré
velmi dobré
velmi dobré
přijatelné
přijatelné
špatné
špatné

velmi dobré
dobré
velmi dobré
dobré
špatné
dobré
přijatelné

Obr. 1 Účinné průřezy pro radiační záchyt neutronů na sloţkách tekutých solí [33]
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V tabulkách 4 a 5 jsou uvedeny neutronické vlastnosti tekutých solí a jejich sloţek,
mezi něţ patří koeficient zpomalení, absorpce tepelných neutronů, krátkodobá a dlouhodobá
aktivace. Opět platí, ţe lehčí soli s niţším atomovým číslem Z mají příznivější vlastnosti, co
se týče aktivace, v porovnání se solemi, které mají sloţky s vyšším atomovým číslem Z.
Na obrázku 1 je zobrazena závislost účinných průřezů v jednotkách barn (10-28 m2) na
energii dopadajících neutronů v MeV pro radiační záchyt neutronů na sloţkách tekutých solí
7
Li, 9Be, 19F, 23Na, 39K, 85Rb a 90Zr. Data byla převzata z knihovny ENDF/B-VII.0 [33].
3.1. Termofyzikální vlastnosti solí
Ke stanovení vlastností tekutých solí je moţno pouţít dva přístupy: experimentální
měření a předpověď pomocí extrapolací. Přesná měření mohou být provedena pro určení
hustoty, teploty tavení, tlaku nasycených par a viskozity, ale z těchto vlastností pouze hustota
můţe být úspěšně předpovězena prostřednictvím extrapolace. Měření tepelné kapacity bylo
provedeno poměrně málo a schopnost předpovídat tuto veličinu je velmi omezená, takţe
neurčitost v jejím stanovení zůstává významná. Údaje o tepelné vodivosti jsou rovněţ
neúplné, protoţe je sloţité ji stanovit kterýmkoli z obou přístupů. Experimenty je těţké
provést a ţádná technika empirických odhadů se neukázala jako přínosná [7].
3.1.1. Teplota tání
Teplota tání je bezpochyby nejdůleţitější fyzikální vlastnost solí slouţících jako
chladivo. Poţadavek nízké teploty tání záleţí do určité míry na konstrukci systému a zvláště
na způsobu výroby energie. Protoţe solné chladivo má velkou tepelnou kapacitu, je teplotní
spád na primární smyčce typicky malý, mezi 50 a 100 °C. Pro konstrukci a provoz reaktorů se
solným palivem, jako je MSBR, byl stanoven poţadavek, aby teplota tuhnutí primární soli
poskytovala dostatečnou teplotní rezervu vůči ztuhnutí v potrubí. Na soli obsahující palivo,
které slouţí zároveň jako primární chladivo pro systémy s tekutým palivem, je kladen nárok,
aby měly bod tuhnutí niţší neţ 525 °C [6]. Limit 525 °C byl také určen potřebou vhodného
způsobu tepelné výměny mezi primárním a sekundárním chladivem. Pokud se předpokládalo,
ţe sekundární chladící soli budou procházet parním generátorem, bylo poţadováno, aby měly
bod tuhnutí niţší neţ 400 °C.
Situace u AHTR je odlišná od systémů s tekutým palivem. Pokud vysokoteplotní
reaktor typu AHTR bude pouţívat plynové turbíny pro vysokoteplotní část zařízení
vyrábějícího energii, nebude vyţadovat teploty tuhnutí tak nízké jako u systémů s parními
turbínami.
Ačkoli poţadavek na nízký bod tuhnutí není pro AHTR tak podstatné omezení jako
pro systémy s tekutým palivem, je ţádoucí pro účely pouţití levnějších materiálů a
jednodušších komponent. Poţadavek na teplotu tuhnutí chladiva AHTR můţe být poloţen
mezi limity stanovené pro palivovou sůl (525 °C) a sekundární sůl (400 °C) v MSBR.
Jelikoţ ţádná jednosloţková sůl netuhne při dostatečně nízké teplotě, jsou nezbytné
vícesloţkové směsi solí. Obecně platí, ţe primární sníţení teploty tuhnutí (aţ o 500 °C) se
objeví při přidání druhé sloţky do čisté soli. Dalšího sníţení teploty tuhnutí lze dosáhnout
přidáním třetí sloţky, avšak takové sníţení uţ je malé (jen asi o 50 °C). Přídavné sloţky jsou
pak důleţité z jiného důvodu, neţ je sniţování bodu tuhnutí, např. cena, neutronické vlastnosti
nebo jiné fyzikální vlastnosti.
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Jak jiţ bylo zmíněno, soli vhodné pro pouţití jako primární chladivo jsou: fluoridy
alkalických kovů (Li, Na, Rb), směsi solí obsahující ZrF4 a směsi solí obsahující BeF2. Soli
obsahující draslík se nehodí jako primární chladivo, protoţe draslík má relativně velký
parazitický účinný průřez pro záchyt tepelných neutronů. Nicméně soli obsahující draslík jsou
obvykle pouţívány v nejaderných aplikacích. Ve všech případech existují příslušné rubidiové
analogy k draselným solím, které mají blízké teploty tuhnutí. Rubidium má parazitický účinný
průřez pro záchyt tepelných neutronů mnohem niţší neţ draslík, ačkoli má také epitermální
rezonanční absorpční pásy.
Alkalické fluoridy mají třísloţkové eutektické směsi s nízkým bodem tání. U těchto
třísloţkových směsí je sníţení teploty tání pouze mírné (asi 40 °C) v porovnání
s dvousloţkovými směsmi. Třísloţkové eutektické směsi jsou upřednostňovány před
dvousloţkovými eutektiky, protoţe nahrazují drahé 7LiF a neutrony absorbující KF za
poměrně levné NaF.
Třísloţkové systémy obsahující ZrF4 nabízejí ještě více moţností. Třísloţková
eutektika LiF-NaF-ZrF4 mají velké fázové pole s teplotami tání pod 500 °C, nabízejí nízké
tlaky nasycených par, pokud obsah ZrF4 nepřesáhne 40 molárních procent, a poskytují
významné sníţení teploty tání (40 – 60 °C) v porovnání s binárním systémem NaF-ZrF4 [6].
Třísloţkový systém NaF-RbF-ZrF4 nabízí také některá sloţení s nízkými body tání.
Výhoda nahrazení RbF za NaF spočívá v tom, ţe NaF je relativně levné, má menší efektivní
účinný průřez pro absorpci neutronů neţ RbF a směsi s niţším obsahem ZrF4 mají niţší tlak
nasycených par.
Je třeba poznamenat, ţe všechny soli obsahující lithium vyţadují vysoké obohacení
izotopem 7Li. Všechny směsi alkalických fluoridových solí s přijatelnými teplotami tuhnutí
obsahují lithium. Mezi solemi obsahujícími BeF2 a ZrF4 existují směsi mající nízký bod
tuhnutí, které lithium neobsahují. Soli obohacené izotopem 7Li mají lepší neutronické
vlastnosti neţ jejich analogy obsahující sodík, rubidium nebo draslík, ale s obohacováním je
spojeno i podstatné zvýšení ceny.
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Tab. 6 Teploty tání fluoridových solí [6, 20]
Sloučenina
Teplota tání [°C]
LiF
845
NaF
995
KF
856
RbF
775
BeF2
555
ZrF4
903
ThF4
1111
UF4
1035
Tab. 7 Teploty tání vybraných tekutých solí pouţitelných jako chladivo [6, 8]
Druh soli
Molární sloţení [mol %] Teplota tání [°C]
Fluoridy alkalických kovů
LiF-KF
50-50
492
LiF-RbF
44-56
470
LiF-NaF-KF
46,5-11,5-42
454
LiF-NaF-RbF
42-6-52
435
Soli obsahující ZrF4
LiF-ZrF4
51-49
509
NaF-ZrF4
59,5-40,5
500
LiF-NaF-ZrF4
42-29-29
460
LiF-NaF-ZrF4
26-37-37
436
NaF-RbF-ZrF4
33-24-43
420
NaF-KF-ZrF4
10-48-42
385
RbF-ZrF4
58-42
410
KF-ZrF4
58-42
390
Soli obsahující BeF2
LiF-BeF2
73-27
530
LiF-NaF-BeF2
15-58-27
480
LiF-BeF2
67-33
460
LiF-BeF2-ZrF4
64,5-30,5-5
428
NaF-BeF2
57-43
340
LiF-NaF-BeF2
31-31-38
315
3.1.2. Tlak nasycených par
Většina fluoridových solí vykazuje velmi nízké tlaky nasycených par 2. Pouze
sloučeniny s vyšším oxidačním stavem kationtové sloţky, jako jsou BF3 nebo UF6, mají
vysoké tlaky nasycených par. Jen několik sloučenin hodících se na chladivo (BeF2, ZrF4) má
tlaky sytých par větší neţ 130 Pa při 800 °C. Směsi solí mají vţdy niţší tlak nasycených par
(vyšší bod varu) neţ nejtěkavější ze sloţek.
Tlak nasycených par je fyzikální vlastnost, která je nejcitlivější na sloţení solí. Je třeba
upřednostňovat sloţení solí s velmi nízkými tlaky sytých par (menšími neţ 130 Pa při teplotě
Tlak nasycených par je tlak par v termodynamické rovnováze s kondenzovanými fázemi a je mírou
těkavosti dané látky
2
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900 °C). To odpovídá sloţení solí s obsahem ZrF4 s molárním zlomkem v rozmezí 20 – 45 %
a BeF2 s molárním zlomkem menším neţ 35 – 45 % a záleţí to na přítomných alkalických
kationtech a teplotě [6].
3.1.3. Hustota
Zjištění hustoty tekutých solí je důleţité pro účel ocenění schopnosti chladiva přenášet
teplo při přirozené i nucené konvekci. Hustota patří mezi nejsnáze měřitelné vlastnosti a je
jednou z nejdříve odhadovaných vlastností pro nová sloţení solí. Za prvé bylo v této oblasti
vykonáno mnoho experimentální práce a za druhé se při předpovídání hustoty solí o novém
sloţení ukázala jako efektivní jednoduchá metoda zaloţená na aditivních molárních objemech
[6], [7].
Hustota tekutých solí se sniţuje lineárně se zvyšující se teplotou. Soli s velkou změnou
hustoty s teplotou mohou odvádět teplo přirozenou konvekcí lépe a přispívat tak k lepšímu
chlazení. Velmi husté soli ovšem mohou klást také větší nároky na oběhová čerpadla.
Tab. 8 Molární objemy fluoridových solí při teplotách 600 °C a 800 °C [6]
Sloučenina
7

LiF
NaF
KF
RbF
BeF2
ZrF4

Molární hmotnost Molární objem [cm3/mol] Molární objem [cm3/mol]
[g/mol]
při teplotě 600 °C
při teplotě 800 °C
26,0
13,46
14,19
42,0
19,08
20,20
58,1
28,1
30,0
104,5
33,9
36,1
47,0
23,6
24,4
167,2
47,0
50,0

3.1.4. Tepelná kapacita
Fluoridové soli mají relativně vysoké tepelné kapacity. Ve schopnosti přenášet teplo
jsou srovnatelné s vodou. Hustoty solí jsou poněkud větší neţ 1 g/cm3 a tepelné kapacity
menší neţ 4,16 J/g/K, ale součin těchto veličin činí přibliţně 4,16 J/cm3/K, coţ je podobná
hodnota jako pro vodu. Změna tepelné kapacity s teplotou je malá a často se zanedbává.
3.1.5. Viskozita
Viskozita tekutých solí se exponenciálně sniţuje s převrácenou hodnotou teploty.
Všechny uvaţované skupiny solí s nízkým bodem tání tvoří směsi, které mají přijatelně nízké
viskozity (menší neţ 0,01 Pa.s) a mohou proto být pouţity jako průmyslová chladiva.
Viskozita se nejvíce mění s teplotou. Ovšem ve vztahu k jiným vlastnostem mohou mít na
viskozitu značný vliv i změny ve sloţení směsí solí.
Vliv sloţení solí na viskozitu je nejvýraznější u systémů obsahujících BeF2. Zvyšování
viskozity solí omezuje uţitečný obsah BeF2 na maximálně 45 molárních procent. Změny ve
viskozitě u směsí obsahujících alkalické fluoridy není příliš velká. Platí, ţe fluoridy s kationty
těţších alkalických kovů viskozitu sniţují a naopak soli s kationty lehčích alkalických kovů ji
zvyšují.
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3.1.6. Tepelná vodivost
Tepelná vodivost tekuté soli za vysoké teploty je vlastnost, která se poměrně sloţitě
měří a můţe být zdrojem velkého mnoţství chyb při výpočtech přenosu tepla. Lze říci, ţe
tepelná vodivost se sniţuje se zvyšující se molární hmotností solí a jejich směsí [6].
V tabulce 9 jsou uvedeny důleţité termofyzikální vlastnosti tekutých solí a
srovnávacích chladících médií, se kterými jiţ existují zkušenosti a která mohou být pouţita
v sekundárním okruhu. Obecně lze usoudit, ţe lehčí tekuté soli, které neobsahují velká
mnoţství prvků s vyšším atomovým číslem, jako je rubidium a zirkonium, mají o něco lepší
vlastnosti významné pro přenos tepla neţ těţší soli. Jedinou výjimku tvoří laminární reţim
přirozené konvekce. Ovšem ve většině případů pasivního chlazení má prvořadý význam
turbulentní sloţka přirozené konvekce.
Tab. 9 Porovnání tepelných vlastností tekutých solí pouţitelných jako chladivo (při 700 °C) a
srovnávacích chladících médií [6]
Druh chladiva Hustota
Tepelná
Tepelná
Viskozita
[g/cm3]
kapacita
vodivost
[mPa.s]
[J/g/K]
[W/m/K]
Srovnávací chladící média
H2O (300 °C)
0,72
5,734
0,54
0,09
Na (550 °C)
0,82
1,268
62
0,23
Tekuté soli při 700 °C
LiF-BeF2
1,94
2,415
1,00
5,6
NaF-BeF2
2,01
2,176
0,87
7
LiF-NaF-BeF2
2,00
2,047
0,97
5
LiF-ZrF4
3,09
1,222
0,48
> 5,2
NaF-ZrF4
3,14
1,172
0,49
5,1
KF-ZrF4
2,80
1,051
0,45
< 5,1
RbF-ZrF4
3,22
0,837
0,39
5,1
LiF-NaF-ZrF4
2,79
1,256
0,53
6,9
LiF-NaF-KF
2,02
1,883
0,92
2,9
LiF-NaF-RbF
2,69
0,988
0,62
2,6
3.1.7. Přenos tepla
Výborné vlastnosti tekutých solí týkající se přenosu tepla ve srovnání s tepelnými
vlastnostmi helia redukují spád teploty mezi palivem a tekutou solí a mezi solí a sekundárním
okruhem. Lepší schopnosti tekutých solí při přenosu tepla ve srovnání s heliem přinášejí
několik potenciálních výhod. Mohou být zvýšeny hraniční teploty v porovnání s plynem
chlazenými reaktory. Maximální výstupní teplota chladiva pro reaktory chlazené tekutými
solemi můţe být vyšší neţ pro reaktory chlazené plynem za předpokladu, ţe je maximální
teplota paliva stejná. A opačně, jestliţe předpokládáme stejnou maximální výstupní teplotu
z aktivní zóny, můţe být maximální teplota paliva u reaktoru chlazeného tekutými solemi
niţší neţ u plynem chlazeného reaktoru. Hustota vývinu energie můţe být u reaktorů
chlazených tekutými solemi podstatně zvětšena v porovnání s plynem chlazenými reaktory, za
účelem zmenšení velikosti aktivní zóny nebo zvýšení výstupního výkonu. Zlepšený přenos
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tepla přirozenou cirkulací tekuté soli také dovoluje konstrukci větších reaktorů s pasivní
bezpečností.
Tekuté soli jsou stejně jako roztavené sklo opticky transparentní v oblasti viditelného
světla a vykazují významnou transparentnost v infračervené oblasti. Mají rovněţ velké
tepelné kapacity. Tyto charakteristiky způsobují, ţe při teplotách nad asi 700 °C začíná být
přenos tepla radiací významným mechanizmem při zvyšování přenosu tepla, jelikoţ se
zvyšuje se čtvrtou mocninou teploty. Optické vlastnosti se mezi jednotlivými solemi liší a
mohou být měněny přidáváním určitých kationtů, a takto mohou být částečně modifikovány i
vlastnosti týkající se přenosu tepla za vysokých teplot [21].
Tab. 10 Termofyzikální vlastnosti běţných chladiv v reaktorech [21]
Chladivo
Tt [°C] Tv [°C] ρ [kg/m3] Cp
ρ.Cp
k
ν.106
[kJ/kg/K] [kJ/m3/K] [W/m/K] [m2/s]
Li2BeF4
459
1430
1940
2,34
4540
1,0
2,9
NaF-ZrF4
500
1290
3140
1,17
3670
1,0
0,53
Na
97,8
883
790
1,27
1000
62
0,25
Pb
328
1750
10540
0,16
1700
16
0,13
He (7,5 MPa)
3,8
5,2
20
0,29
11,0
H2O (7,5 Mpa)
0
100
732
5,5
4040
0,56
0,13
ρ je hustota, Cp je měrné teplo, k je tepelná vodivost, ν je viskozita
3.2. Jaderné vlastnosti solí
3.2.1. Parazitický záchyt neutronů a moderace
Znalost neutronických vlastností chladiva je nezbytná pro určení vlivu různých solí na
standardní podmínky provozu reaktoru a ohodnocení krátkodobých a dlouhodobých účinků
aktivace primárních solí.
Účelem moderátoru je sniţování energie neutronů, aby mohly být snadno absorbovány
v palivu a způsobovaly další štěpení. Všechny neutrony, které jsou zachyceny a nevyvolají
štěpnou reakci, jsou povaţovány za paraziticky absorbované vzhledem ke štěpné řetězové
reakci v aktivní zóně. Grafit má velmi malou pravděpodobnost absorpce neutronů. Hlavní
sloţkou aktivní zóny způsobující parazitický záchyt neutronů je tekutá sůl. Podíl paraziticky
absorbovaných neutronů je přímo spjatý s efektivitou vyuţití paliva. Zvýšená parazitická
absorpce neutronů vyţaduje přídavné palivo, aby byl systém udrţován v kritickém stavu.
Jestliţe chladivo neutrony rovněţ moderuje, můţe tento přínos vyváţit parazitický záchyt.
Vzájemný vztah mezi absorpcí a moderací je významný zvláště v případě
přechodových procesů nebo havarijních podmínek, kdy všechno nebo část chladiva můţe být
nahrazena dutinami, jako je sníţení hustoty chladiva v důsledku zvýšení teploty, vařící se
chladivo, plynová bublina zachycená v systému, zablokovaný chladící kanál nebo trhlina v
reaktorové nádobě. Kdyţ se při takovéto havárii nebo přechodovém procesu sníţí hustota
chladiva, musí být následné zvýšení reaktivity minimalizováno nebo nejlépe musí být
reaktivita sníţena.
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V tabulce 11 je uvedena parazitická absorpce neutronů relativně k čistému grafitu na
jednotku objemu a koeficient zpomalení tekutých solí a srovnávacích materiálů. Koeficient
zpomalení je definován jako podíl zpomalovací schopnosti (efektivity moderace) a parazitické
absorpce neutronů pro daný energetický rozsah [6, 46]:
𝜉𝛴𝑠 𝛷(𝛥𝐸)
𝐾=
(1)
𝛴𝑎 𝛷(𝛥𝐸)
kde je 𝜉𝛴𝑠 𝛷(𝛥𝐸) míra ztráty energie v důsledku rozptylu neutronů pro daný rozsah energií,
𝛴𝑎 𝛷(𝛥𝐸) míra parazitického záchytu neutronů pro daný energetický rozsah a ΔE rozsah
energií (0.1 – 10 eV v případě tabulky 11).
Tab. 11 Porovnání neutronických vlastností tekutých solí pouţitelných jako chladivo a
srovnávacích materiálů [6]
Materiál

D2O
H2O
C
Na
UCO
UO2
LiF-BeF2
NaF-BeF2
LiF-NaF-BeF2
LiF-ZrF4
NaF-ZrF4
KF-ZrF4
RbF-ZrF4
LiF-NaF-ZrF4
LiF-NaF-KF
LiF-NaF-RbF
LiF-BeF2-ZrF4
LiF-KF
LiF-RbF

Celkový záchyt neutronů (na Koef. zpomalení (průměrná
jednotkový objem) v poměru hodnota v intervalu energií
ke grafitu
0,1 – 10 eV)
0,2
11449
75
246
1
863
47
2
285
2
3583
0,1
8
60
28
15
20
22
9
29
24
10
67
3
14
13
20
13
90
2
20
8
8
54
97
2
19
9

Neutronické výpočty byly provedeny pro zastoupení 99,995 % 7Li
Jak je uvedeno v tabulce 11, celková absorpce neutronů v lehké vodě (H2O) je velká,
mnohem větší neţ u jiných tradičních materiálů, jako je těţká voda (D2O) nebo grafit, a také
větší neţ u většiny solí (kromě těch obsahujících KF). Nicméně výborná moderační schopnost
lehké vody vede k mnohem většímu koeficientu zpomalení neţ u jakékoliv soli. Míra
absorpce neutronů u solí je mnohem větší neţ u grafitu, a tudíţ sníţení mnoţství chladiva
v aktivní zóně zlepší podstatně z neutronického pohledu efektivitu vyuţití paliva.
Soli obsahující BeF2 mají nejlepší neutronické vlastnosti, to znamená velké
koeficienty zpomalení a nízkou míru parazitické absorpce neutronů, zatímco alkalické
fluoridy je mají nejhorší. Lze očekávat, ţe soli s nízkými koeficienty zpomalení zapříčiní
největší nárůst reaktivity v případě havarijních podmínek, kdy je chladivo nahrazeno
dutinami.
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3.2.2. Krátkodobá aktivace
Parazitické záchyty neutronů v solích aktivují materiály chladiva, coţ vede
k přídavnému toku radioaktivních izotopů v celém primárním okruhu. Při pohybu alfa a beta
zářičů chladícími trubkami je jejich záření absorbováno, a proto aktivační produkty
primárního zájmu jsou vysokoenergetické gama zářiče. Mnoho velmi krátce ţijících
aktivačních produktů s poločasem přeměny T1/2 < 1 s je přítomno v chladivu, ale jsou
nevýznamné, protoţe se rozpadnou ještě předtím, neţ opustí reaktorovou nádobu. Velké
mnoţství těchto izotopů je odfiltrováno z chladiva během provozu.
Hlavní aktivační produkt ve vodě je 16N (T1/2 = 7 s). Společně s 16N další významné
izotopy s podobnými poločasy přeměny a emisí vysokoenergetických gama kvant ve
fluoridových solích jsou 20F (T1/2 = 11 s) a 19O (T1/2 = 27 s). Tyto dva izotopy tvoří hlavní
příspěvek v soli s nejniţší úrovní aktivace, jíţ je LiF-BeF2. Protoţe v této soli nejsou ţádné
střednědobé aktivační produkty, jiţ po jednom dni jsou hladiny aktivace téměř nulové,
podobně jako ve vodě. Avšak úroveň velmi krátkodobé aktivace (t < 1 min) na jednotku
hmotnosti je asi o 5 řádů vyšší neţ u vody, coţ omezuje údrţbu za provozu.
Stejně jako sodíkové chladivo, mají ozářené soli obsahující sodík nezanedbatelnou
koncentraci 24Na (T1/2 = 15 hod). To zdrţuje výměnu paliva, protoţe úroveň radiace bude
stále vysoká i po několika dnech po odstavení. Draslík je přirozeně radioaktivní kvůli izotopu
40
K, ale aktivací je vyprodukováno značné mnoţství 42K (T1/2 = 12,4 hod). To vede k
vysokým hladinám aktivace několik dní po skončení ozařování.
Chladiva obsahující rubidium mají několik významných aktivačních produktů 86mRb
(T1/2 = 1 min), 88Rb (T1/2 = 17,8 min), 86Rb (T1/2 = 18,6 dní) vyzařujících gama fotony
o energii větší neţ 0,3 MeV. Hladina aktivace rubidiových solí způsobená 86Rb je i po 10
dnech stále znatelně vyšší neţ u solí, které rubidium neobsahují. Zirkoniové soli obsahují
ještě větší mnoţství důleţitých aktivačních produktů 97mNb (T1/2 = 0,9 min), 97Nb (T1/2 = 72,1
min), 97Zr (T1/2 = 16,9 hod), 95Nb (T1/2 = 35 dní), 95Zr (T1/2 = 64 dní), ale aktivita během 10
dní po iradiaci je o řád niţší neţ u rubidiových solí.
Na základě aktivačních faktorů by měla být dána přednost soli LiF-BeF2, ačkoliv
aktivita solí neobsahující rubidiovou nebo zirkoniovou sloţku se sníţí na přijatelnou úroveň
po několika dnech, takţe můţe být údrţba a výměna paliva prováděna v blízkosti chladiva.
V případě solí obsahujících rubidium nebo zirkonium, můţe být pro plánovanou odstávku
aktivované chladivo přečerpáno ven z aktivní zóny a nahrazeno čistou neaktivní solí.
3.2.3. Dlouhodobá aktivace
Poněvadţ jsou dlouhodobým ozařováním produkovány nestabilní izotopy, můţe
nakládání s chladivem na konci ţivotnosti reaktoru představovat sloţitý problém. V případě
dlouhodobých produktů aktivace je třeba povaţovat za významné všechny druhy radiace –
emisi alfa, beta i gama.
Po 10 letech od odstavení je úroveň aktivity omezena na izotopy s velmi dlouhým
poločasem rozpadu, kde 40K je jediný zářič vysokoenergetických gama fotonů (1,46 MeV).
Největší aktivita pochází od 36Cl, produkovaného reakcí (n,α) na 39K, a proto za poměrně
krátký čas po odstavení je zacházení se všemi solemi neobsahujícími draslík relativně
přijatelné i s minimálním stíněním. V případě solí s draslíkem lze pak vyuţít toho, ţe 36Cl
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můţe být snadno separován ze soli a zpracován odděleně. Izotop 22Na má po 10 letech velmi
malou měrnou aktivitu a srovnatelně krátký poločas rozpadu (T1/2 = 2,6 roku). Tudíţ sodík,
podobně jako lithium, nepředstavuje dlouhodobé riziko pro nakládání s pouţitým chladivem.
Mateřský izotop k 93mNb je 93Zr, který má velmi dlouhý poločas rozpadu (T1/2 = 1,5 milionu
let) a nemůţe být snadno oddělen od soli. Ačkoliv 93mNb představuje největší riziko při
dlouhodobém nakládání s uvaţovanými solemi, úroveň jeho aktivity po předpokládaných 60
letech provozu reaktoru se zdá být dostatečně malá na to, aby mohl být kvalifikován jako
nízkoaktivní odpad.
Tab. 12 Krátkodobé a dlouhodobé produkty aktivace sloţek tekutých solí [6, 24]
Izotop
Typ přeměny
Energie gama [MeV]
Poločas přeměny
10
Be
β1,51.106 r
22
Na
β+, γ
1,27
2,6 r
36
Cl
β3,01.105 r
40
K
β-, γ
1,46
1,28.109 r
84
Rb
β-, γ
0,88
32,8 d
86
Rb
β-, γ
1,08
18,6 d
87
Rb
β4,75.1010 r
89
Sr
β-, γ
0,91
50,5 d
91
Y
β-, γ
1,20
58,5 d
93
Zr
β-, γ
0,03
1,53.106 r
95
Zr
β-, γ
0,75
64,0 d
93m
Nb
β-, γ
0,03
16,1 r
95
Nb
β-, γ
0,76
35,0 d
95m
Nb
β-, γ
0,23
86,6 h
3.2.4. Produkce tritia
Produkce tritia závisí na výběru solí. Pokud jsou v reaktoru pouţity tekuté soli
neobsahující lithium, bude celková produkce tritia menší neţ u plynem chlazených reaktorů a
v chladivu bude mnohem niţší hladina tritia. Tritium je produkováno v reakcích s nečistotami
obsaţenými v grafitu, který slouţí jako moderátor. Pokud jsou pouţity tekuté soli obsahující
LiF, bude se tritium produkovat v reakcích 7Li(n,nt)α a 6Li(n,α)3H. Jestliţe bude navíc pouţita
sůl obsahující BeF2, bude 6Li regenerováno v reakci 9Be(n,α)6He s následným beta rozpadem.
Produkce tritia pak bude podstatně větší neţ u heliem chlazených reaktorů, ve kterých je
tritium produkováno v reakci 3He(n,p)3H, nicméně bude obdobná jako u reaktorů CANDU.
Reaktor proto musí být vybaven čistícími systémy na odstraňování tritia a jiných nečistot ze
solí [21].
3.3. Výběr soli
Výběr vhodné chladící soli je zaloţen na mnoha chemických a fyzikálních faktorech.
Z předchozích výzkumů vyplývá, ţe fluoridové taveniny mají výhodnější vlastnosti neţ jiná
chladiva, která by mohla být uvaţována v aplikacích s vysokými teplotami (většími neţ
700 °C).
V laboratořích bylo testováno mnoho různých anorganických sloučenin, jako
halogenidy, dusičnany, hydroxidy nebo uhličitany, které by mohly slouţit jako chladivo. Mezi
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všemi těmito anorganickými sloučeninami jsou fluoridy povaţovány za nejlépe vyhovující
z důvodů, které zahrnují zlepšenou neutronovou bilanci, lepší moderační účinnost, vyšší
chemickou stabilitu, niţší tlak nasycených par a větší specifické teplo neţ u jiných
uvaţovaných sloučenin.
Směsi sloţené ze solí s nízkou atomovou hmotností mají lepší vlastnosti týkající se
přenosu tepla, ačkoliv těţší soli jsou také relativně dobrá chladiva a pravděpodobně by se
ukázaly jako přijatelné pro dané účely.
Jednotlivé sloţky solí mají často sami o sobě takové teploty tání nebo hodnoty jiných
fyzikálních veličin, které předem vylučují jejich pouţití. Alkalické fluoridy mají teploty tání
přesahující 800 °C, coţ ztěţuje jejich pouţití samostatně jako kapalného chladícího média.
Avšak kombinace dvou nebo více sloţek solí můţe vytvořit směsi s nízkým bodem tání, které
jiţ vyhovují poţadavkům kladeným systémem. Navíc jsou změněny i další vlastnosti
jednotlivých sloţek směsí, jako viskozita (u čistého BeF2) nebo tlak nasycených par (u čistého
ZrF4), které jsou sníţeny spolu s výslednou teplotou tání kombinací s dalšími sloţkami solí.
Úroveň aktivace solných chladiv se zdají být přijatelné z krátkodobého i
dlouhodobého hlediska. Pouze soli sloţené z LiF-BeF2 jsou materiály s velmi nízkou aktivací,
které vyţadují minimální stínění. Ostatní uvaţované chladící soli mají provozní
charakteristiky podobné těm u sodíkem chlazených reaktorů. Nakládání se solemi jako
s nízkoaktivním odpadem po předpokládaných 60 letech provozu a 10 letech sniţování
aktivity by měla být moţná, ačkoliv by bylo třeba pro některé soli předzpracování.
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4. Tekuté soli jako palivo v MSR
Tekutá sůl slouţí v MSR (Molten Salt Reactor) zároveň jako rozpouštědlo pro palivo,
moderátor a chladivo a musí mít mnoho specifických vlastností týkajících se neutronických,
chemických, hydraulických a tepelných aspektů. MSR je nejčastěji zaloţený na fluoridových
solích v důsledku jejich dobrých neutronických vlastností, míry absorpce a schopnosti
moderace v tepelném spektru.
Palivo pro MSR musí být sloţeno z prvků majících velmi nízký účinný průřez pro
záchyt neutronů typický pro energetické spektrum zvoleného druhu reaktoru. Palivo musí
rozpouštět větší neţ kritickou koncentraci štěpného materiálu při teplotách niţších, neţ je
teplota paliva opouštějícího tepelný výměník. Směs solí musí být tepelně stabilní a tlak jejích
nasycených par musí být nízký v celém rozsahu provozních teplot. Palivová směs musí mít
tepelné a hydrodynamické vlastnosti vhodné pro teplonosnou látku. Nesmí být agresivní vůči
konstrukčnímu materiálu a moderátoru. Palivo musí být stabilní vůči radiaci a musí odolat
hromadění štěpných produktů bez podstatného zhoršení jeho uţitečných vlastností [20].
Palivo MSR se skládá z matrice z roztavených solí, ve které je štěpný materiál, jako
233
235
U,
U, 239Pu nebo vyšší aktinidy, rozpuštěn ve formě trifluoridů nebo tetrafluoridů.
Reaktor typu MSR musí být přímo spojen s kontinuálním přepracováním cirkulující tekuté
palivové soli. Průběţné čištění palivové soli je nezbytné pro dlouhodobé udrţení reaktoru
v provozu. Přepracování umoţňuje odstraňovat xenon, krypton, lanthanidy, ostatní štěpné
produkty a transmutované minoritní aktinidy [12, 19].
V projektu MSR existují dva hlavní přístupy. První přístup je zaloţen na
moderovaném spektru tepelných neutronů a jedná se o breeder, který je zaloţen na vyuţití
thorium-uranového palivového cyklu s minimální produkci dlouhodobých radionuklidů
v porovnání s uran-plutoniovým cyklem pouţívaným v současných typech reaktorů. V tomto
případě musí být matrice tvořena materiály s minimálním účinným průřezem pro záchyt
tepelných neutronů, nejlépe se systémem 7LiF-BeF2. Druhý přístup je charakterizován
nemoderovaným spektrem rychlých neutronů a slouţí k transmutaci plutonia a minoritních
aktinidů. Tento koncept je znám jako actinide burner a jako palivo pouţívá 239Pu s malou
příměsí minoritních aktinidů jako Np, Am a Cm. V případě rychlého reaktoru není výběr
materiálů matrice tak omezen jako u tepelného reaktoru, protoţe neutronová bilance
v rychlém reaktoru není tak citlivá jako v případě tepelného spektra, a tudíţ sloučeniny
s vyšším účinným průřezem pro záchyt neutronů v daném spektru, jako KF a RbF, mohou být
součástí matrice. Je třeba také zmínit, ţe lepší rozpustnost plutonia a jiných aktinidů je
dosaţena, pokud je pouţita matrice zaloţená pouze na fluoridech alkalických kovů [11].
Ukazuje se, ţe nejvhodnějším rozpouštědlem v MSBR pro ThF4 je směs 7LiF-BeF2
[14]. Typické sloţení paliva pro MSBR je 71,7 mol % 7LiF, 16 mol % BeF2, 12 mol % ThF4
s příměsí 0,3 mol % UF4 s experimentálně stanovenou teplotou tání 773 K.
Dalším konceptem je MSR slouţící pro transmutaci vyhořelého jaderného paliva
z lehkovodních reaktorů, ve kterém je palivo ve formě trifluoridů aktinidů rozpuštěno v nosné
tekuté soli o sloţení 15 mol % 7LiF, 58 mol % NaF a 27 mol % BeF2. Tato směs má vysoký
limit rozpustnosti pro aktinidy a lanthanidy (aţ 2 mol % při teplotě 600 °C) [15].

31

Tab. 13 Molární sloţení, teploty tání (v K) a rozpustnost trifluoridu plutonia (v molárních %)
při teplotě 873 K v různých tekutých fluoridových solích uvaţovaných jako palivo a chladivo
v konceptech MSR [8]
Druh soli
Molární sloţení
Teplota tání [K] Rozpustnost PuF3 [mol %]
Fluoridy alkalických kovů
LiF-PuF3
80-20
1016
nesp.3
LiF-KF
50-50
765
nesp.
LiF-RbF
44-56
743
nesp.
LiF-NaF-KF
46,5-11,5-42
727
nesp.
LiF-NaF-RbF
42-6-52
708
nesp.
Soli obsahující ThF4
LiF-ThF4
78-22
838
4,2
LiF-BeF2-ThF4
75-5-20
793
3,1
LiF-BeF2-ThF4
71-16-13
772
1,5
LiF-BeF2-ThF4
64-20-16
733
1,2
LiF-BeF2-ThF4
47-51,5-1,5
633
nesp.
Soli obsahující ZrF4
LiF-ZrF4
51-49
782
nesp.
NaF-ZrF4
59,5-40,5
773
1,8
LiF-NaF-ZrF4
42-29-29
733
nesp.
LiF-NaF-ZrF4
26-37-37
709
nesp.
NaF-RbF-ZrF4
33-24-43
693
nesp.
NaF-KF-ZrF4
10-48-42
658
nesp.
KF-ZrF4
58-42
663
nesp.
Soli obsahující BeF2
LiF-BeF2
73-27
803
2,0
LiF-NaF-BeF2
15-58-27
752
2,0
LiF-BeF2
66-34
731
0,5
LiF-BeF2-ZrF4
64,5-30,5-5
701
nesp.
NaF-BeF2
57-43
613
0,3
LiF-NaF-BeF2
31-31-38
588
0,4
Fluoroboráty
KF-KBF4
25-75
733
nesp.
RbF-RbBF4
31-69
715
nesp.
NaF-NaBF4
8-92
657
nesp.
Tab. 14 Moţná sloţení paliva pro actinide burner konceptu MOSART [11]
Směs solí
Sloţení [mol %]
Teplota tání [K]
LiF–KF–PuF3
48,2–50,5–1,3
760
LiF–RbF–PuF3
43,9–54,8–1,3
744
LiF–NaF–RbF–PuF3
39,5–14,0–45,2–1,3
706
LiF–NaF–KF–PuF3
43,3–14,0–41,4–1,3
723
LiF–KF–RbF–PuF3
42,8–18,8–37,1–1,3
711
Systém MOSART (the MOlten Salt Actinide Recycler and Transmuter) je jaderný reaktor
s rychlým neutronovým spektrem, který pouţívá PuF3 jako štěpný materiál.
3

nesp. = nespecifikováno
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Chemická inertnost tekutých fluoridových solí vůči suchému vzduchu nebo oxidu
uhličitému je relativně velká, přesto však koroze při vysokých teplotách vyţaduje odolné
konstrukční materiály. Fluoridové soli nezpůsobují korozi nebo erozi grafitu v provozních
podmínkách reaktoru a nereagují s grafitem ani při vysokých teplotách (1000 °C), s vodou
naopak pomalu reagují a způsobují korozi kovů [21]. Fluoridy mají obecně výhodnější
vlastnosti neţ chloridy, protoţe jsou chemicky stabilnější a méně korozivní, více transparentní
pro neutrony a mají vyšší tepelnou kapacitu na jednotku hmotnosti nebo objemu a niţší tlak
nasycených par [20]. Jejich teploty tání jsou sice vyšší neţ u chloridů, ale mohou být
dostatečně sníţeny přidáním dalších sloţek do směsi, jako je tomu u zmíněné soli FLiBe o
sloţení 71,7 mol % 7LiF – 16 mol % BeF2 – 12,3 mol % ThF4 s teplotou tání 500 °C a
hustotou 3,3 g/cm3 při průměrné provozní teplotě 650 °C. [16]
Jinou moţností je nahradit FLiBe solí FLiNa o sloţení 54,5 mol % 7LiF – 13,5 mol %
NaF – 32 mol % ThF4 s teplotou tání 525 °C a hustotou 3,3 g/cm3 při teplotě 650 °C.
Parazitický neutronový záchyt v lehkých sloţkách soli je o něco niţší ve FLiNa, ale mnoţství
těţkých jader je vyšší následkem jiného sloţení soli. To vede k větší zásobě vzniklého 233U a
transuranů v rovnováze. V případě FLiBe je část izotopu 6Li odstraněného při obohacování
LiF o 7Li regenerováno reakcí 9Be(n,α), zatímco při pouţití FLiNa tato regenerace není
moţná a 6Li zůstává ve směsi solí pouze ve stopovém mnoţství. Reakce 6Li(n,α)t tedy téměř
neprobíhá, a tudíţ k produkci tritia přispívá pouze reakce 7Li(n,nt)α. Jelikoţ je navíc podíl LiF
ve FLiNa menší neţ ve FLiBe, je také niţší produkce tritia [16].
Kromě typického sloţení soli pro MSBR 71,7 % LiF – 16 % BeF2 – 12,3 % ThF4, je
moţné také odstranit beryllium a pouţít sůl o eutektickém sloţení 78 % LiF – 22 % ThF4.
Důvody pro odstranění beryllia jsou zaloţeny především na problémech s jeho chemickými
vlastnostmi, toxicitou a dostupností. Podíl těţkých jader se tak v eutektiku zvětší a teplota tání
směsi se zvýší z 500 °C na 565 °C. Takovéto zvýšení teploty je poměrně mírné a lze vystačit
s pouţitím stejných strukturálních materiálů. Odstranění terciární sloţky ze soli můţe
zjednodušit chemické přepracování paliva. Při pouţití binární soli je spektrum neutronů tvrdší
v důsledku většího podílu těţkých jader. Změna v mnoţivém poměru je spjata s větším
podílem těţkých jader, způsobujícím kladný efekt, a zvýšeným měrným výkonem,
zapříčiňujícím záporný efekt. Zvýšený měrný výkon také vyvolává zvýšení toku neutronů,
které spolu s tvrdším neutronovým spektrem vede k významnému opotřebení a zkrácení
ţivotnosti grafitu slouţícího jako moderátor. Odstranění beryllia má však další výhodu, která
spočívá v niţší produkci tritia [17].
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5. Projekt SPHINX
Projekt SPHINX (SPent Hot fuel Incinerator by Neutron fluX) se zabývá řešením
některých základních problémů spojených se zpracováním jaderného odpadu, především
vysokoaktivního odpadu z vyhořelého jaderného paliva z tlakovodních reaktorů,
prostřednictvím transmutace radionuklidů s pouţitím jaderného reaktoru s kapalným palivem
zaloţeného na roztavených fluoridech, jímţ můţe být podkritický systém řízený vhodným
neutronovým zdrojem. Tento systém by měl umoţnit mimo jiné vyuţít aktinidy obsaţené ve
vyhořelém jaderném palivu a takto dosáhnout energetického zisku [18].
Projekt SPHINX, jenţ má simulovat ve zmenšeném měřítku reaktor na bázi
roztavených solí (MSR), byl navrţen konsorciem Transmutace, které v roce 1996 zaloţily
čtyři instituce zabývající se jaderným výzkumem: Ústav jaderného výzkumu, Škoda jaderné
strojírenství, Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky a Fakulta jaderná a
fyzikálně inţenýrská Českého vysokého učení technického v Praze a ke kterým se v roce
2000 připojilo Vysoké učení technické v Brně, specializující se na otázky sekundárního
okruhu.
Program výzkumu a vývoje projektu SPHINX obsahuje experimentální část, která
slouţí k verifikaci návrhu demonstrační jednotky transmutoru s kapalným palivem zaloţeným
na roztavených fluoridech a jejíţ součástí je projekt BLANKA na reaktoru LVR-15 zaměřený
na ozařování vzorků ze systémů s tekutými solemi a strukturálních materiálů navrţených pro
blanket transmutoru SPHINX v poli vysoké hustoty toku neutronů ve výzkumných reaktorech
a program EROS zaměřený na experimentální ověření vloţných zón demonstrační jednotky
typu MSR ve velkém měřítku v experimentálním reaktoru LR-0 moderovaném lehkou vodou,
který můţe být modifikován na experimentální solný rektor SR-0 nulového výkonu. Dalším
výzkumným programem tohoto druhu je projekt FANTOM, jehoţ cílem je experimentální
ověření neutronově fyzikálních charakteristik elementárních modulů blanketu demonstračního
jaderného transmutoru FANTOM. Experimenty byly prováděny na zmenšeném modelu
vloţeném do aktivní zóny reaktoru VR-1 na KJR FJFI.
5.1. Hlavní rysy projektu SPHINX
Technologie pyrochemického přepracování vyhořelého paliva z tlakovodních reaktorů
zaloţená na metodě vypařování fluoridů doprovázené elektrochemickými procesy představuje
proces přípravy paliva do transmutoru ve formě tekutých fluoridů. Palivový cyklus
transmutoru předpokládá kontinuální cirkulaci kapalného paliva, jeho průběţné čištění a
přepracování v průběhu provozu zařízení. Většina z obsahu vyhořelého paliva z uranplutoniového palivového cyklu z tlakovodních reaktorů tvořící téměř všechnu zásobu uranu a
většinu krátkodobých štěpných produktů by měla být odstraněna ze zbytku palivového cyklu
transmutoru, kam by měly vstupovat všechny transurany a dlouhodobé štěpné produkty ve
formě tekutých fluoridů [18, 19].
Hlavním rysem projektu SPHINX je vývoj konceptu transmutoru a především jeho
blanketu. Tento koncept je zaloţen na myšlence pouţití efektivního spalování transuranů
v palivovém kanále v epitermálním rozsahu energií, kde většina jejich izotopů má ve svých
účinných průřezech pro neutrony rezonance. Systém můţe být kritický s reaktivitou a
výkonem kontrolovanými systémy zaloţenými na sledování sloţení a průtoku kapalného
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paliva nebo podkritický s udrţováním předepsané úrovně podkritičnosti kontrolované stejným
způsobem, který je udrţován v ustáleném stavu a jehoţ výkon je řízen externím zdrojem
neutronů nebo hnací zónou.
Elementární modul můţe být navrţen jako podkritický hexagonální palivový kanál
obklopený šesti hexagonálními grafitovými bloky vybavenými souosými trubkami, ve kterých
by mohly proudit tekuté fluoridy dlouhodobých radionuklidů, dovolující jejich účinnou
transmutaci intenzivním tokem dobře termalizovaných neutronů. Tyto elementární moduly,
které mohou být spojeny do kritického systému nebo umístěny v souboru autonomních
podkritických elementárních modulů řízených sadou externích neutronových zdrojů nebo
hnací zónou obklopující podkritický soubor elementárních modulů s tekutými fluoridy,
představují intenzivní zdroj energie a poskytují tok epitermálních neutronů, který můţe být
moderován v grafitových blocích a můţe dovolovat efektivní spalování dlouhodobých
štěpných produktů.
Tato navrhovaná konstrukce blanketu systému umoţňuje dvouúčelové pouţití
transmutoru, jako efektivního zařízení na spalování aktinidů a současně jako účinného zdroje
energie. Takovýto navrhovaný systém můţe také slouţit jako nový čistý zdroj energie téměř
bez tvorby aktinidů při změně z uran-plutoniového cyklu na thorium-uranový palivový
cyklus.
5.2. Experimentální programy v rámci projektu SPHINX
5.2.1. Program BLANKA
Experimentální program BLANKA je zaměřen na ozařování vzorků ze systémů
s tekutými solemi stejně jako vzorků strukturálních materiálů navrţených pro blanket
transmutoru SPHINX v poli intenzivních toků neutronů ve výzkumných reaktorech.
Hlavními cíli programu BLANKA jsou experimentální verifikace dlouhodobého
chování blanketu transmutoru obsahujícího tekuté fluoridové soli slouţící jako palivo a
chladivo, validace výpočetního kódu vyvinutého pro výpočet koncentrace aktinidů při
dlouhodobém provozu transmutoru a materiálový výzkum zabývající se chováním materiálů
v polích neutronů a záření gama a interakcí materiálů při vysokých teplotách.
První série instrumentovaných zařízení BLANKA 100, mající velikost identickou
s palivovými soubory pouţívanými v experimentálním reaktoru VR-1 a výzkumném reaktoru
LVR-15, byla navrţena a testována v ÚJV během roku 2001. Předběţné testování
neutronických charakteristik experimentální soupravy byly zahájeny v roce 2001 na
experimentálním reaktoru VR-1. V roce 2002 následovaly série prvních ozařování na
výzkumném reaktoru LVR-15 na různých hladinách výkonu. Tyto série ozařovacích testů
označené jako BLANKA 101 byly provedeny s prázdnými sondami bez jakéhokoliv obsahu
fluoridů a slouţily pouze pro nastavování měřících kanálů, ladění metod měření a ověřování
předpovídaných charakteristik konstrukce, především pak teplotních a tlakových polí [18].
Po vyhodnocení obdrţených výsledků byly v roce 2002 realizovány experimenty se
sondami obsahujícími čistý NaF a NaF s příměsí kovového molybdenového prášku
modelujícího přítomnost štěpných produktů. Sonda označená jako BLANKA 102 byla
vloţena do aktivní zóny výzkumného reaktoru LVR-15 na její okraj s nízkou hodnotou
hustoty toku neutronů, kde je zahřívání sondy způsobováno téměř jen absorpcí gama záření.
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Teplotní pole bylo měřeno sadou pěti nezávislých termoelektrických článků umístěných na
různých pozicích v prostoru sondy.
Po vyhodnocení výsledků z experimentů BLANKA 101 a 102 byly provedeny některé
drobné úpravy v uspořádání připravované nové verze sondy BLANKA 103, které byly
pouţity v experimentálním programu uskutečněném během roku 2003. Většina ozařovaných
vzorků byla zaloţena na směsi solí 7LiF-NaF. Do sloţení jednotlivých vzorků byly začleněny
příměsi modelových štěpných produktů a nakonec také malého mnoţství UF4. Přesná sloţení
obsahu vzorků BLANKA 103 jsou na Obr. 2.

Obr. 2 Sloţení vzorků v experimentu BLANKA 103 [18]
Na základě zkušeností nashromáţděných během experimentu BLANKA 100, byly
navrţeny sondy BLANKA 400 o velikosti čtyř palivových souborů do reaktorů VR-1 a LVR15 a předběţné testy byly zahájeny na experimentálním reaktoru VR-1 v roce 2003
v podmínkách pokojové teploty a nízké úrovně hustoty toku neutronů. Pro tyto neutronické
testy byla pouţita zjednodušená verze vyrobená z hliníku. První série neutronických
experimentů byla provedena na reaktoru VR-1 v roce 2004 s čistým NaF a druhá série
experimentů se sondami naplněnými směsí 7LiF-NaF v různých poměrech.
5.2.2. Projekt EROS
V programu EROS (Experimental zeRO power Salt reactor SR-0) jsou zahrnuty
experimentální aktivity, které slouţí k ověření návrhu demonstrační jednotky MSR.
Experimentální program je v prvním kroku zaměřen na krátkodobé ozařování malých vzorků
ze systémů s tekutými solemi a strukturálních materiálů navrhovaných pro blanket MSR
v poli vysokých toků neutronů ve výzkumných reaktorech a ve druhém kroku je zaměřen na
experimentální ověření konstrukce s pouţitím zón vloţených do lehkovodního
experimentálního reaktoru LR-0, který můţe být modifikován na experimentální nulový solný
reaktor SR-0 dovolující měřit neutronické charakteristiky blanketu MSR nejprve za pokojové
teploty a v dalším stupni za podmínek blízkých provozním podmínkám.
První testování prototypu bloku hexagonálního tvaru pro SR-0, který byl vyroben
z hliníku a vloţen do hnací zóny reaktoru LR-0, bylo realizováno v roce 2005. Během roku
2006 byly vyrobeny a testovány vnitřní struktury prototypového bloku a byla provedena první
série kritických experimentů se třemi různými variantami obsahu prototypového bloku pro
SR-0 vybaveného celkem 25 měřícími kanály, které mohou být vyplněny palivovými proutky
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z LR-0 pro zjišťování prostorového rozloţení hustoty toku neutronů gama skenovací metodou
nebo osazeny drţákem fólií majícím tři různé pozice pro aktivační fólie v různé výšce
kaţdého axiálního měřícího kanálu [19].
První série měření prostorového a energetického rozloţení hustoty neutronového toku
provedená pomocí sad aktivačních fólií umoţnila vyladění měřících metod, nastavení zařízení
a optimalizaci celého systému pro experimentální program v plném rozsahu realizovaný
v následujících letech.
V letech 2006 a 2007 bylo provedeno několik experimentů s různými solnými kanály
vloţenými do aktivní zóny reaktoru LR-0. Rozloţení hustoty toku a spektrum neutronů
v hnací zóně a v solných kanálech byly zkoumány pomocí tří rozdílných metod, neutronové
aktivační analýzy, gama skenovací metody palivových tyčí a termoluminiscenčních detektorů,
z nichţ kaţdá pokrývala jinou část neutronového a gama fotonového spektra [22].
V rámci projektu transmutačního systému SPHINX bylo provedeno pět experimentů
s moduly označenými EROS 1 aţ EROS 5 vloţenými do aktivní zóny reaktoru LR-0. Tyto
moduly se lišily počtem a konfigurací jednotlivých bloků, mnoţstvím soli a grafitu
obsaţených v aktivní zóně a počtem a obohacením palivových článků.
Moduly EROS se skládají ze solných kanálů, grafitových bloků a palivových souborů.
Prostřední solný kanál má stejné rozměry jako palivový článek VVER-1000, jeho výška je
však pouze 600 mm. Solný kanál je vyroben z hliníku a je rozdělen na sedm oddílů, které drţí
pohromadě hliníkový kryt. Vnitřní objem jednotlivých oddílů je naplněn směsí solí LiF-NaF.
V kaţdém oddílu jsou umístěny měřící kanály o průměru 10 mm, do kterých je moţno umístit
experimentální sondy. Grafitové bloky mají rovněţ rozměry shodné s palivovými články
VVER-1000 a jsou také rozděleny na sedm oddílů stejně jako solný kanál. Okolo solného
kanálu a případných grafitových bloků jsou umístěny zkrácené palivové soubory VVER-1000
o výšce 1250 mm s obohacením 3,3, 3,6 nebo 4,4 % 235U. Systém s různými konfiguracemi
aktivní zóny byl přiveden do kritického stavu zvyšováním hladiny moderátoru, kterým je
v reaktoru LR-0 lehká voda [22].

Obr. 3 Elementární modul blanketu konceptu SPHINX vloţený do hnací zóny LR-0 [31]
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Obr. 4 Vloţná zóna se sedmi kazetami EROS v experimentu provedeném v roce 2007 [31]

Obr. 5 Vloţné prototypové kazety EROS do hnací zóny LR-0 [31]
Existují tři varianty prototypových bloků do reaktoru SR-0: hexagonální grafitový blok, dutý
grafitový blok s cylindrickým kanálem vyplněným fluoridovou solí a hexagonální hliníková
obálka vyplněná fluoridovou solí.
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Obr. 6 Konstrukce kazety EROS [31]

Obr. 7 Kompletování kazet EROS [31]
5.2.3. Projekt FANTOM
Cílem projektu FANTOM je experimentální ověření neutronově fyzikálních
charakteristik elementárních modulů blanketu demonstračního jaderného transmutoru
FANTOM. Experimenty byly prováděny na zmenšeném modelu, jehoţ rozměry a tvar
umoţňují jeho umístění do aktivní zóny reaktoru VR-1. Tento zmenšený model představuje
experimentální zařízení, jehoţ geometrické uspořádání odpovídá jedné čtvrtině elementárního
modulu blanketu skutečného demonstračního jaderného transmutoru FANTOM. Součástí
řešení projektu bylo i ověření a zdokonalení experimentálních měřících metodik, vylepšení
výpočtových modelů a ověření získaných výsledků výpočtem [25].
Veškeré experimenty byly prováděny na reaktoru VR-1 při pokojové teplotě. V rámci
projektu byly během let 2007 a 2008 provedeny dva experimenty, jejichţ součástí bylo
sestavení nových konfigurací aktivních zón na reaktoru VR-1 a provedení ozařovacích
experimentů s modulem FANTOM. Při experimentech byly určeny základní neutronově
fyzikální parametry jednotlivých konfigurací aktivní zóny a dále bylo změřeno rozloţení pole
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neutronů a gama záření uvnitř modulu FANTOM. Pole neutronů bylo měřeno aktivačními
detektory a pole gama záření termoluminiscenčními dozimetry. Výsledky projektu by měly
slouţit k přípravě dalších experimentů souvisejících s výzkumem transmutačních technologií
s kapalným palivem na bázi tekutých fluoridů, především ozařovacích experimentů na
reaktoru LVR-15.
Cílem experimentů s modulem FANTOM je studium vlivu různých směsí
fluoridových solí na pole neutronů a gama záření v aktivní zóně reaktoru VR-1 a dále validace
a zdokonalování výpočtových modelů a kódů. Modul FANTOM se skládá z hliníkového
pláště a hliníkového válce. Hliníkový plášť tvoří blok o rozměrech čtyř pozic reaktorové
mříţe reaktoru VR-1. Do vnitřní části pláště se vkládá hliníkový válec, do něhoţ se umísťují
ozařovací kanály s fluoridovými náplněmi.
Při experimentech byla pouţita dvě různá vnitřní uspořádání modulu FANTOM, která
se lišila počtem a skladbou komponent uvnitř hliníkového válce s ozařovacími kanály.
V prvním případě se jednalo o základní uspořádání se třemi ozařovacími kanály uvnitř
modulu nacházejícími se v různých pozicích a různém prostředí (ve vzduchu nebo v grafitu).
Výška kanálů odpovídala výšce aktivní části palivového článku IRT-4M (600 mm). Při
experimentech byly dva kanály vyplněny směsí LiF-NaF o molárním sloţení 60 % LiF a 40
% NaF, třetí kanál byl ponechán prázdný (vyplněný vzduchem). V případě lithia šlo
o přírodní směs izotopů 6Li a 7Li [25].
Ve druhém případě se jednalo o modifikované uspořádání modulu FANTOM pouze se
dvěma ozařovacími kanály. V tomto uspořádání byly provedeny dva ozařovací experimenty
pro dvě různé fluoridové náplně umístěné v ozařovacích kanálech uvnitř modulu. Při první
ozařovacím experimentu byly kanály vyplněny směsí LiF-BeF2 o molárním sloţení 66 % LiF
a 34 % BeF2. Při druhém ozařovacím experimentu byla pouţita směs LiF-NaF-UF4
o molárním sloţení 5 % UF4 a 95 % LiF-NaF. V případě lithia se jednalo opět o přírodní směs
izotopů 6Li a 7Li. Výška fluoridových náplní uvnitř kanálů byla v obou případech 620 mm.

Obr. 8 Příčný řez modulem FANTOM
s původním uspořádáním [25]

Obr. 9 Příčný řez modulem FANTOM
s modifikovaným uspořádáním [25]
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6. Simulace solného kanálu pomocí MCNPX
V současné době se připravuje nová série experimentů navazujících na jiţ ukončený
projekt SPHINX. Hlavním rozdílem oproti experimentům předchozím by mělo být vyuţití
obohaceného lithia. Simulace solného kanálu vloţeného do aktivní zóny reaktoru LR-0 tak
byla provedena za účelem přípravy dalších moţných budoucích experimentů se solným
kanálem právě s fluoridovou náplní s obohaceným lithiem plánovaných na tomto reaktoru.
Pro simulace byl pouţit program MCNPX, jelikoţ se jedná o široce pouţívaný a dobře
ověřený výpočetní kód pro simulaci transportu částic v látce. V tomto programu byly
provedeny simulace rozloţení neutronového pole a výtěţků vybraných reakcí na aktivačních
detektorech umístěných v solném kanálu.
MCNPX (Monte Carlo N-Particle eXtended) je víceúčelový transportní kód
vyuţívající metodu Monte Carlo slouţící k modelování interakcí záření a hmoty. Tento kód
rozšiřuje moţnosti standardního MCNP na větší mnoţství druhů částic a větší rozsah energií.
MCNPX je plně trojrozměrný a časově závislý kód, který má velmi širokou oblast aplikací.
Pouţívá nejnovější knihovny účinných průřezů a nejnovější fyzikální modely pro typy částic a
energie, kde nejsou dostupná tabelovaná jaderná data [23].
6.1. Program EROS 2 projektu SPHINX
Simulovaný systém se nejvíce podobá konfiguraci aktivní zóny v programu EROS 2
projektu SPHINX. Tato konfigurace byla vybrána, protoţe je nejvíce podobná moţným
uspořádáním v budoucích experimentech. Aktivní zóna reaktoru LR-0 v experimentu EROS 2
se skládala z centrálního solného kanálu obklopeného šesti zkrácenými palivovými soubory
VVER-1000. V rámci programu EROS 2 bylo na konci roku 2006 a na začátku roku 2007
provedeno celkem pět experimentů, které se lišily pouţitými měřicími přístroji a jejich
pozicemi v aktivní zóně.
V projektu SPHINX byla pouţita směs solí LiF-NaF v poměru 60-40 molárních
procent. Solná náplň byla ve formě prášku o střední hustotě 1,7 g/cm3. Hustota soli se můţe
měnit v rozmezí několika procent, coţ je způsobeno velikostí zrn a lisováním prášku po
naplnění solného kanálu. S rostoucí hustotou soli klesá reaktivita. Drobné změny v hustotě
soli však nemají příliš velký vliv na koeficient násobení, jak ukazují simulace v MCNP [25].
Lithium bylo pouţito v přírodní směsi o sloţení 7,5 mol % 6Li a 92,5 mol % 7Li. Pouţití 6Li
s velkým účinným průřezem pro absorpci tepelných neutronů však způsobovalo velkou
depresi hustoty toku tepelných neutronů ve středu solného kanálu oproti hnací zóně [22].
6.2. Simulace experimentálního uspořádání v MCNPX
V simulacích byl uvaţován solný kanál o výšce 600 mm obklopený šesti zkrácenými
palivovými soubory VVER-1000 o výšce 1250 mm s obohacením 4,4 % 235U. Solný kanál se
skládá ze sedmi sekcí s hliníkovými přepáţkami. Jednotlivé sekce byly naplněny směsí solí
LiF-NaF o sloţení 60-40 mol % a hustotě 1,7 g/cm3, poté byla náplň změněna na směs solí
LiF-BeF2 o sloţení 66-34 mol % a hustotě 1,9 g/cm3. Sloţení soli LiF bylo uvaţováno
nejdříve přírodní 92,5 mol % 7Li a 7,5 mol % 6Li a potom obohacené na 99,995 mol % 7Li.
V solném kanálu je rozmístěno celkem 25 měřících kanálů o průměru 10 mm. V osmi
kanálech jsou umístěny experimentální hliníkové sondy o průměru 8 mm se třemi pozicemi
pro aktivační fólie ve výšce 150, 300 a 450 mm nad dnem solného kanálu (15 cm nad dnem,
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uprostřed solného kanálu a 15 cm pod hladinou vody). Ostatní kanály jsou ponechány prázdné
(vyplněné vzduchem). Aktivační fólie mají průměr 8 mm, tloušťku 100 µm a jsou umístěny
0,5 mm od osy hliníkového drţáku. Drţáky jsou vţdy natočené tak, aby polovina aktivačních
detektorů směřovala směrem ke středu solného kanálu a druhá polovina směrem ven.
Simulace byly provedeny v MCNPX verze 2.5.0. Zdrojové neutrony byly generovány
rutinou kcode se statistikou 1.108 neutronů pro výpočet rozloţení neutronového pole pomocí
síťových tally a se statistikou 4.109 neutronů pro výpočet výtěţků reakcí na aktivačních
detektorech. Účinné průřezy pro kcode byly vzaty ze standardních knihoven pro neutrony
ENDF/B-VI a JEFF 3.1. V simulacích byl počítán transport neutronů s maximální energií
částic omezenou na 20 MeV, coţ je dostatečné pro spektrum v reaktoru. Rozsah energií 0 aţ
20 MeV byl rozdělen na 6 přibliţně logaritmických intervalů pro výpočet síťových tally
v solném kanálu (0 - 0,5 eV, 0,5 eV – 1 keV, 1 keV - 10 keV, 10 keV - 100 keV, 100 keV 1 MeV a 1 MeV - 20 MeV). V aktivačních detektorech byly počítány výtěţky reakcí pomocí
tally typu f4 spolu s fm4 normalizované na jeden gram aktivačního materiálu ve vzorku a
počet zdrojových neutronů.
Na obrázku 10 je celkový pohled na simulované uspořádání hexagonálního solného
kanálu rozděleného na sedm sekcí s 25 měřícími kanály, z nichţ 8 je vyplněno drţáky
s aktivačními fóliemi, a obklopeného šesti zkrácenými palivovými soubory VVER-1000.
Na obrázku 11 se pak nachází detail solného kanálu, ze kterého je patrné rozmístění
experimentálních kanálů s osmi vloţenými sondami s aktivačními detektory po průměru.
Na obrázcích 12 aţ 23 jsou zobrazena rozloţení pole neutronů v horizontálním a
vertikálním řezu vedeném středem solného kanálu s náplní LiF-NaF o přírodním sloţení
v šesti energetických intervalech. Na obrázcích 24 aţ 35 se nacházejí rovněţ rozloţení
neutronového pole v horizontálním a vertikálním řezu, ale v solném kanálu s náplní LiF-NaF
obohacené izotopem 7Li (označené jako 7LiF-NaF). Horizontální řezy jsou provedeny ve
střední rovině solného kanálu v síti 120×120 cm s krokem mříţe 1 cm a vertikální řez je
veden rovněţ středem tohoto kanálu v síti 120×100 cm s krokem mříţe taktéţ 1 cm.
Na grafech je vidět, ţe v solném kanálu s náplní LiF-NaF o přírodním sloţení dochází
směrem od paliva k velkému poklesu hustoty toku tepelných a epitermálních neutronů
v důsledku absorpce na izotopu 6Li, k poklesu hustoty toku rezonančních neutronů a nárůstu
hustoty toku neutronů středních energií. V solné náplni 7LiF-NaF s vysokým obohacením
izotopem 7Li není pokles hustoty toku tepelných a epitermálních neutronů v porovnání
s předchozím případem tak velký následkem nízké absorpce na izotopu 7Li a dochází
k nárůstu hustoty toku rezonančních neutronů a neutronů středních energií.
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Obr. 10 Horizontální a vertikální řez solným kanálem obklopeným palivovými soubory

Obr. 11 Rozmístění experimentálních kanálů pro aktivační detektory v solném kanálu
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Obr. 12 Náplň natLiF-NaF - horizontální řez -Obr. 15 Náplň natLiF-NaF - horizontální řez střední pozice - energie 0 – 0,5 eV
střední pozice - energie 10 keV – 100 keV

Obr. 13 Náplň natLiF-NaF - horizontální řez -Obr. 16 Náplň natLiF-NaF - horizontální řez střední pozice - energie 0,5 eV – 1 keV
střední pozice - energie 100 keV – 1 MeV

Obr. 14 Náplň natLiF-NaF - horizontální řez -Obr. 17 Náplň natLiF-NaF - horizontální řez střední pozice - energie 1 keV – 10 keV
střední pozice - energie 1 MeV – 20 MeV
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Obr. 18 Náplň natLiF-NaF - vertikální řez -Obr. 21 Náplň natLiF-NaF - vertikální řez střední pozice - energie 0 – 0,5 eV
střední pozice - energie 10 keV – 100 keV

Obr. 19 Náplň natLiF-NaF - vertikální řez -Obr. 22 Náplň natLiF-NaF - vertikální řez střední pozice - energie 0,5 eV – 1 keV
střední pozice - energie 100 keV – 1 MeV

Obr. 20 Náplň natLiF-NaF - vertikální řez -Obr. 23 Náplň natLiF-NaF - vertikální řez střední pozice - energie 1 keV – 10 keV
střední pozice - energie 1 MeV – 20 MeV
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Obr. 24 Náplň 7LiF-NaF - horizontální řez -Obr. 27 Náplň 7LiF-NaF - horizontální řez střední pozice - energie 0 – 0,5 eV
střední pozice - energie 10 keV – 100 keV

Obr. 25 Náplň 7LiF-NaF - horizontální řez -Obr. 28 Náplň 7LiF-NaF - horizontální řez střední pozice - energie 0,5 eV – 1 keV
střední pozice - energie 100 keV – 1 MeV

Obr. 26 Náplň 7LiF-NaF - horizontální řez -Obr. 29 Náplň 7LiF-NaF - horizontální řez střední pozice - energie 1 keV – 10 keV
střední pozice - energie 1 MeV – 20 MeV
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Obr. 30 Náplň 7LiF-NaF - vertikální řez -Obr. 33 Náplň 7LiF-NaF - vertikální řez střední pozice - energie 0 – 0,5 eV
střední pozice - energie 10 keV – 100 keV

Obr. 31 Náplň 7LiF-NaF - vertikální řez -Obr. 34 Náplň 7LiF-NaF - vertikální řez střední pozice - energie 0,5 eV – 1 keV
střední pozice - energie 100 keV – 1 MeV

Obr. 32 Náplň 7LiF-NaF - vertikální řez -Obr. 35 Náplň 7LiF-NaF - vertikální řez střední pozice - energie 1 keV – 10 keV
střední pozice - energie 1 MeV – 20 MeV
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Na předchozích grafech je vidět prostorové rozloţení neutronů v závislosti na jejich
energii. Lze na nich dokumentovat produkci a transport neutronů v systému. Rychlé neutrony
vznikající ze štěpení v palivu mají energie v oblasti megaelektronvoltů. Jejich výskyt se
koncentruje právě v částech sestavy, kde se nachází palivo (obr. 17, 23, 29 a 35). Při
transportu do dalších částí sestavy se postupně zpomalují. Přitom dochází jen k mírné
absorpci díky resonanci na izotopech 6Li nebo 7Li, podle sloţení solné náplně, v oblasti 100
keV aţ 1 MeV. Pro efektivní zpomalení je třeba dostatečně dlouhá dráha neutronu, a tak
pozorujeme zvyšování počtu neutronů s niţší energií směrem od palivových souborů do
středu solného kanálu, kde se při energiích neutronů 10 aţ 100 keV objevuje maximum (obr.
15, 21, 27 a 33). V oblasti 1 aţ 10 keV dochází k poměrně velké rezonanční absorpci
neutronů na izotopu 23Na (obr. 36) v centrální oblasti vyplněné solí (obr. 14, 20, 26 a 32),
způsobující úbytek neutronů těchto energií ve středu studované sestavy. Pokud je součástí soli
beryllium namísto sodíku, k rezonanční absorpci v této energetické skupině nedochází (viz
obr. 14 a obr. 92 v příloze A). V energetické skupině 0,5 eV aţ 1 keV, a především pak ve
skupině tepelných neutronů do 0,5 eV (kadmiová hrana), dochází k vysoké absorpci
způsobené přítomností izotopu 6Li (obr. 12 a 18). V případě soli obohacené izotopem 7Li (viz
účinné průřezy obou izotopů na obr. 36) k takto velké absorpci neutronů v uvedených
energetických skupinách nedochází (obr. 24 a 30). Tepelné neutrony jsou absorbovány rovněţ
v palivu, kde způsobují další štěpení, coţ je moţné pozorovat v obou typech sestav. Mezi
palivovými články na jejich vnější straně lze pozorovat lokální maxima způsobená
reflektorovými píky ve vodě (obr. 12 a 24).

Obr. 36 Průběh absorpčních účinných průřezů pro neutrony na izotopech 6Li, 7Li, 9Be, 23Na a
19
F tvořících sloţky tekutých solí [33]
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Na obrázcích 37 a 38 lze dokumentovat vylepšení geometrického modelu solného
kanálu oproti předchozímu modelu ve výzkumném úkolu [48]. Především spodní část
modelované sestavy doznala významných změn. Byly zde doplněny nosný obal sekcí solného
kanálu, hliníková opěrná deska a spodní nosná deska solného kanálu, koncovky palivových
článků, dále pak podstavy pod solným kanálem a okolními palivovými soubory a nosná deska
aktivní zóny. To způsobilo viditelnou absorpci tepelných neutronů v konstrukčních
materiálech ve spodní části studované sestavy, na rozdíl od předchozího méně podrobného
modelu, kdy byl spodní prostor vyplněn pouze vodou a vznikl zde reflektorový pík.
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Obr. 37 Srovnání předchozího a vylepšeného geometrického modelu studované sestavy se
solným kanálem s náplní natLiF-NaF
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Obr. 38 Srovnání předchozího a vylepšeného geometrického modelu studované sestavy se
solným kanálem s náplní 7LiF-NaF
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7. Neutronová aktivační analýza
Stejně jako v předchozích experimentech uskutečněných v rámci projektu SPHINX se
i v nově navrhovaných studiích předpokládá vyuţití metody aktivačních detektorů. Skupina
z OJS ÚJF AV ČR má v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Proto jsme se rozhodli pomocí
simulací podrobněji analyzovat moţnosti této metody a pouţití různých materiálů aktivačních
detektorů v daném případě.
Cílem měření pomocí aktivačních detektorů je získání informace o prostorovém a
energetickém rozloţení pole neutronů ve zkoumané experimentální soustavě. Pro aktivační
analýzu se vyuţívají detektory ve formě aktivačních fólií nebo drátů. Podstatou následné
analýzy ozářených vzorků je určení hodnot reakčních rychlostí pro sledované reakce. Reakční
rychlost, označovaná jako RR, je integrální veličina, která představuje průměrný počet jader
produktu vznikajících ve vzorku za jednotku času ozařování neutrony vztaţený na jedno jádro
vzorku nebo na jednotku hmotnosti vzorku. Reakční rychlost RR lze vyjádřit vztahem:
+∞

𝑅𝑅 = 𝐶

𝜎 𝐸 𝛷 𝐸 𝑑𝐸

(2)

0

kde σ(E) je účinný průřez pro reakci neutronu o energii E s terčovým jádrem ozařované fólie
a Φ(E) je hustota toku neutronů o dané energii E.
Na základě reakční rychlosti lze zjistit prostorové rozloţení pole neutronů pomocí
stejné reakce (při konstantním účinném průřezu σ(E) je změna reakční rychlosti RR vyvolána
změnou hustoty toku neutronů Φ(E)) nebo lze stanovit na stejném místě odezvy různých
reakcí charakterizovaných rozdílnými účinnými průřezy (při konstantní hustotě toku neutronů
Φ(E) je změna reakční rychlosti RR dána změnou účinného průřezu σ(E)) a podle tvaru
účinného průřezu můţeme posuzovat vliv jednotlivých energetických skupin neutronů.
Aktivační metoda dovoluje při pouţití velkého mnoţství různých aktivačních materiálů
dekonvoluci integrálu v definici reakční rychlosti, která vede k určení energetického spektra
neutronů Φ(E) [25].
Pokud jsou při měření pouţity i fólie s kadmiovým pokrytím, lze získat spektrální
indexy pole neutronů na daných místech. Spektrální indexy jsou poměry integrálních hodnot
reakčních rychlostí reakcí se známým účinným průřezem v neznámém energetickém
rozloţení neutronového pole. Kadmiový poměr (poměr reakční rychlosti reakce (n,γ) na fólii
bez kadmiového pokrytí a s kadmiovým pokrytím) vyjadřuje poměr neutronů tepelných a
epitermálních a poměr reakcí (n,γ) a (n,n‘) vyjadřuje poměr neutronů tepelných nebo
epitermálních a rychlých.
Vlastní měření aktivovaných vzorků se provádí na polovodičovém HPGe detektoru,
který registruje gama fotony emitované při beta rozpadu aktivačních produktů. Hodnoty
reakčních rychlostí je moţné určit relativně nebo absolutně, jestliţe stanovíme hmotnost
kaţdého aktivačního vzorku a efektivitu HPGe detektoru s pomocí sady bodových a plošných
kalibračních zářičů. U neutronové aktivační analýzy je třeba provádět korekce na mrtvou
dobu, časový faktor, pozadí, samoabsorpci, koincidence, nebodový zářič, stabilitu výkonu,
účinnost detektoru a další.
Aktivační detektory mohu být prahové nebo bezprahové a podle energetické citlivosti
je lze rozdělit na detektory tepelných, epitermálních, rezonančních a rychlých neutronů.
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Vhodné materiály pro aktivační detektory je třeba vybírat podle řady hledisek, mezi něţ patří
přírodní izotopické sloţení a čistota materiálu, mechanické vlastnosti a moţné chemické
reakce s prostředím, znalost průběhu energetické závislosti účinného průřezu pro interakci
s neutrony, poločas přeměny produktu reakce, druh, energie a relativní intenzita emitovaného
záření vzniklého radionuklidu a další [30].
Tab. 15 Parametry některých aktivačních detektorů [22, 24, 25, 29, 32]
Aktivační Reakce
Relativní
Poločas
Energie
materiál
zastoupení přeměny
hlavní
v přírodní produktu
gama linky
směsi [%] T1/2
Eγ [keV]
197
197
198
Au
Au(n,γ) Au 100
2,69517 dne 411,8
115
115
In
In(n,γ)116mIn 95,7
54,29 min
1293,6
115
115
115m
In
In(n,n‘)
In 95,7
4,486 hod
336,2
55
55
Mn
Mn(n,γ)56Mn
100
2,5785 hod 846,8
58
58
Ni
Ni(n,p)58Co
68,1
70,86 dne
810,8
27
27
24
Al
Al(n,α) Na
100
14,9590 hod 1368,6
27
27
Al
Al(n,p)27Mg
100
9,458 min
843,7
63
63
64
Cu
Cu(n,γ) Cu
69,2
12,700 hod 1345,8
98
98
Mo
Mo(n,γ)99Mo
24,1
65,94 hod
140,5
186
186
187
W
W(n,γ) W
28,6
23,72 hod
685,8
56
56
Fe
Fe(n,p)56Mn
91,7
2,5785 hod 846,8
164
164
Dy
Dy(n,γ)165Dy 28,2
2,334 hod
94,7
175
175
176m
Lu
Lu(n,γ)
Lu 97,4
3,635 hod
88,3
139
139
La
La(n,γ)140La
99,9
1,6781 dne 1596,2
89
89
Y
Y(n,γ)90mY
100
3,19 hod
202,5
51
51
V
V(n,γ)52V
99,8
3,743 min
1434,1
45
45
46
Sc
Sc(n,γ) Sc
100
83,79 dne
1120,5
37
37
38
Cl
Cl(n,γ) Cl
24,2
37,24 min
2167,4

Relativní
intenzita
hlavní gama
linky Iγ [%]
96
84,4
45,8
98,9
99
100
71,8
0,47
89,4
27,3
98,9
3,58
8,9
95,4
97,3
100
99,99
42,4

Práh
reakce
[MeV]
–
–
0,5
–
1,0
5,5
1,9
–
–
–
5,0
–
–
–
–
–
–
–

Tab. 16 Aktivační materiály pro různé oblasti energií neutronů [22]
Oblast energií
Rozsah energií
Aktivační materiály
Tepelná
< 0,1 eV
Ni, Cu, S, Cl, Fe, Dy, Tl
Nadtepelná
0,1 – 1 eV
Lu
Epitermální
1 – 10 eV
Au, In, U, Rh, Ag
Nadepitermální
10 – 50 eV
W, Th, U, Mo, I
Podrezonanční
50 – 100 eV
I, La
Střední rezonanční
100 – 1000 eV
Cu, Mn, Mo, Co, Zr
Rezonanční
1 – 10 keV
Y, Sc, V, K, Na, Cl, Fe
Nadrezonanční
10 – 100 keV
Cl
Rychlá nadrezonanční
100 keV – 1 MeV
In, S
Rychlá ze štěpení
1 – 3 MeV
Ni, Fe, Th, U, Mo, Mg, Ti, Cu
> 3 MeV
Rychlá
Al, Au
V tabulce 15 se nacházejí některé aktivační materiály pouţitelné pro měření
v experimentálních kanálech solného reaktoru na základě posouzení základních charakteristik,
jimiţ jsou relativní zastoupení v přírodní směsi, poločas přeměny produktu reakce, energie a
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relativní intenzita hlavní gama linky vzniklého radionuklidu a práh reakce, které pokrývají
celé energetické spektrum neutronů v solném kanálu, jak je zřejmé z tabulky 16, kde lze
nalézt souhrn aktivačních materiálů pouţívaných pro různé oblasti energií neutronů
v reaktorovém spektru.
Na obrázku 39 jsou zobrazeny průběhy účinných průřezů (n,γ) reakcí na izotopech
197
55
Au, Mn, 63Cu, 98Mo, 186W, 115In a 139La a na obrázku 40 jsou pak znázorněny průběhy
účinných průřezů (n,p) reakcí na izotopech 58Ni a 56Fe tvořících materiál aktivačních
detektorů. Závislost průběhu účinných průřezů na energii dopadajících neutronů v MeV je
zobrazena v jednotkách barn (1 b = 10-28 m2) pro (n,γ) reakce a v jednotkách milibarn (1 mb =
10-31 m2) pro (n,p) reakce. Data byla převzata z knihovny ENDF/B-VII.0 [32].

Obr. 39 Účinné průřezy pro (n,γ) reakce na 197Au, 55Mn, 63Cu, 98Mo, 186W, 115In a 139La [33]

Obr. 40 Účinné průřezy pro (n,p) reakce na izotopech 58Ni a 56Fe [33]
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Pro měření byla nakonec ve výzkumném úkolu [48] na základě posouzení vlastností
vybrána sada aktivačních materiálů 58Ni, 63Cu, 197Au, 115In, 189W, 98Mo, 139La, 55Mn a 56Fe,
které by bylo moţné umístit do drţáků v experimentálních kanálech solného reaktoru a která
by měla pokrývat celé energetické spektrum neutronů v solném kanálu. Pro tyto materiály
byly provedeny simulace výtěţků aktivačních reakcí pro všech 24 pozic aktivačních detektorů
v solném kanálu (osm pozic po průměru solného kanálu ve třech výškových úrovních).
Výtěţky aktivačních reakcí normované na gram daného izotopu a na počet zdrojových
neutronů byly v simulacích prostřednictvím MCNPX pomocí tally typu f4 + fm4 počítány dle
vzorce:
+∞
1
𝑁𝐴 +∞
𝑁𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 =
𝛷 𝐸 𝜎 𝐸 𝑑𝐸 =
𝛷 𝐸 𝜎 𝐸 𝑑𝐸
(3)
𝐴𝑟 𝑚𝑢 0
𝑀𝑚 0
kde je σ(E) účinný průřez pro reakci neutronu o energii E s terčovým jádrem aktivační fólie,
Φ(E) fluence neutronů o dané energii E, Ar relativní atomová hmotnost, mu atomová
hmotnostní jednotka, NA Avogadrova konstanta a Mm molární atomová hmotnost.
Na obrázcích 41 aţ 46 jsou zobrazeny simulované výtěţky (n,γ) reakcí na izotopech
197
55
Au, Mn, 63Cu, 98Mo, 186W, 115In a 139La a (n,p) reakcí na izotopech 58Ni a 56Fe tvořících
materiál aktivačních detektorů umístěných v hliníkových drţácích situovaných v osmi
měřících kanálech po průměru solného kanálu s náplní LiF-NaF s přírodním sloţením lithia.
Výtěţky reakcí jsou normovány na gram daného izotopu a na počet zdrojových neutronů. Na
obrázcích 47 aţ 52 se nacházejí simulované výtěţky těchto reakcí v solném kanálu naplněném
solí 7LiF-NaF obohacené izotopem 7Li na 99,995 % a na obrázcích 53 aţ 58 jsou znázorněné
simulované výtěţky aktivačních reakcí v solném kanálu naplněném směsí solí 7LiF-BeF2 se
stejným obohacením izotopem 7Li.
Na grafech je v případě soli LiF-NaF o přírodním sloţení vidět velká absorpce
neutronů především v energetických grupách 0 aţ 0,5 eV a 0,5 eV aţ 1 keV (viz kapitola 6.2
obr. 12 a 13) směrem do centra solného kanálu způsobená přítomností izotopu 6Li v soli. Tato
skutečnost se projeví na výrazné depresi ve výtěţcích (n,γ) reakcí směrem ke středu solného
kanálu. Pokles výtěţků prahových (n,p) reakcí je zase způsoben moderací neutronů v soli.
Reakce (n,p) na izotopu 56Fe s prahovou energií 5 MeV [32] má o dva řády niţší výtěţek neţ
reakce (n,p) na izotopu 58Ni s prahovou energií 1 MeV, a proto nebude měřitelná. Výtěţky
reakcí (n,p) na izotopu 56Fe byly vynásobeny padesátkrát, aby byly na grafech viditelné.
Obecně tedy platí, ţe největší výtěţky reakcí jsou v aktivačních fóliích (AF) na okraji a
klesají směrem do středu solného kanálu.
V případě obohacené soli 7LiF-NaF jsou výtěţky aktivačních reakcí podstatně vyšší a
takovýto významný pokles výtěţků (n,γ) reakcí směrem ke středu solného kanálu nenastává
(například obr. 47), stejně tak v případě soli 7LiF-BeF2, kde jsou výtěţky daných reakcí ještě
o něco vyšší neţ v předchozím případě. Je to způsobeno větším podílem lithiové soli o 8 %
(sloţení LiF-NaF 60–40 mol %, sloţení LiF-BeF2 66–34 mol %) ve směsi solí a lepšími
neutronickými vlastnostmi beryllia oproti sodíku (viz např. obr. 53 a obr. 47). Pokles výtěţků
pro prahové reakce (n,p), který je dán umístěním paliva jako zdroje neutronů s energiemi
v oblasti MeV ze štěpné reakce a jejich moderováním při pohybu ke středu solného kanálu, je
pochopitelně viditelný jak při uţití přírodního, tak obohaceného lithia (viz například obr. 44 a
obr. 50).
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Obr. 41 Výtěţky (n,γ) reakcí v horních pozicích AF po průměru kanálu s náplní natLiF-NaF
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Obr. 42 Výtěţky (n,γ) reakcí ve středních pozicích AF po průměru kanálu s náplní natLiF-NaF
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Obr. 43 Výtěţky (n,γ) reakcí v dolních pozicích AF po průměru kanálu s náplní natLiF-NaF
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Obr. 44 Výtěţky (n,p) reakcí v horních pozicích AF po průměru kanálu s náplní natLiF-NaF
58Ni(n,p)58Co
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Obr. 45 Výtěţky (n,p) reakcí ve středních pozicích AF po průměru kanálu s náplní natLiF-NaF
58Ni(n,p)58Co

Dolní pozice

56Fe(n,p)56Mn

6,0

Výtěžek reakce [10-8g-1n-1]

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

56Mn ×50
0,0
-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Pozice kanálu [cm]

Obr. 46 Výtěţky (n,p) reakcí v dolních pozicích AF po průměru kanálu s náplní natLiF-NaF
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Obr. 47 Výtěţky (n,γ) reakcí v horních pozicích AF po průměru kanálu s náplní 7LiF-NaF
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Obr. 48 Výtěţky (n,γ) reakcí ve středních pozicích AF po průměru kanálu s náplní 7LiF-NaF
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Obr. 49 Výtěţky (n,γ) reakcí v dolních pozicích AF po průměru kanálu s náplní 7LiF-NaF
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Obr. 50 Výtěţky (n,p) reakcí v horních pozicích AF po průměru kanálu s náplní 7LiF-NaF
58Ni(n,p)58Co
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Obr. 51 Výtěţky (n,p) reakcí ve středních pozicích AF po průměru kanálu s náplní 7LiF-NaF
58Ni(n,p)58Co
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Obr. 52 Výtěţky (n,p) reakcí v dolních pozicích AF po průměru kanálu s náplní 7LiF-NaF
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Obr. 53 Výtěţky (n,γ) reakcí v horních pozicích AF po průměru kanálu s náplní 7LiF-BeF2

Střední pozice

197Au(n,g)198Au

55Mn(n,g)56Mn

63Cu(n,g)64Cu

186W(n,g)187W

115In(n,g)116In

139La(n,g)140La

98Mo(n,g)99Mo

2,0
1,8

-4 -1 -1

g n ]

1,4

Výtěžek reakce [10

1,6

1,0

1,2

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Pozice kanálu [cm]

Obr. 54 Výtěţky (n,γ) reakcí ve středních pozicích AF po průměru kanálu s náplní 7LiF-BeF2
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Obr. 55 Výtěţky (n,γ) reakcí v dolních pozicích AF po průměru kanálu s náplní 7LiF-BeF2
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Obr. 56 Výtěţky (n,p) reakcí v horních pozicích AF po průměru kanálu s náplní 7LiF-BeF2
58Ni(n,p)58Co
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Obr. 57 Výtěţky (n,p) reakcí ve středních pozicích AF po průměru kanálu s náplní 7LiF-BeF2
58Ni(n,p)58Co
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Obr. 58 Výtěţky (n,p) reakcí v dolních pozicích AF po průměru kanálu s náplní 7LiF-BeF2
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Výtěţky reakcí na aktivačních materiálech normované na gram daného izotopu a na
počet neutronů lze při spektroskopických měřeních vypočíst podle vztahu:
𝑆𝛾 (𝐸)
𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙
1
𝑒 𝜆𝑡𝑐𝑜𝑜𝑙
𝜆𝑡𝑖𝑟𝑟
𝑁𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 =
(4)
𝐼𝛾 𝐸 𝜀𝑝 𝐸 𝐶𝑂𝐼𝐶𝑔 𝐶𝑠 𝐶𝑡 𝑡𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑅𝑎 𝑚𝑓 𝑁𝑛 (1 − 𝑒 −𝜆𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 ) (1 − 𝑒 −𝜆𝑡𝑖𝑟𝑟 )
kde je Sγ (E) plocha píku dané energie, Iγ (E) relativní intenzita linky dané energie, εp (E)
relativní účinnost detektoru pro danou energii, COI korekce na kaskádní koincidence, Cg
korekce na geometrický faktor, Cs korekce na samoabsorpci v materiálu aktivační fólie, Ct
korekce na nestabilitu výkonu během ozařování, treal celková doba měření, tlive aktivní doba
detektoru, Ra relativní zastoupení daného izotopu v přírodní směsi, mf hmotnost aktivační
fólie, Nn počet neutronů dopadlých na aktivační fólii, λ rozpadová konstanta, tirr celková doba
ozařování a tcool doba mezi koncem ozařování a začátkem měření daného vzorku.
Pro účely stanovení měřitelnosti je třeba zjistit očekávanou plochu pod píkem hlavní
gama linky pro jednotlivé izotopy. Odhad počtu naprodukovaných jader v dané aktivační
reakci lze vypočíst podle vztahu:
(1 − 𝑒 −𝜆𝑡𝑖𝑟𝑟 )
𝑁 = 𝑁𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 𝛷𝑡𝑖𝑟𝑟 𝑆𝑓 𝑅𝑎 𝑚𝑓
(5)
𝜆𝑡𝑖𝑟𝑟
kde je Nyield výtěţek reakcí na aktivačním materiálu normovaný na gram daného izotopu a na
počet neutronů, Φ hustota toku neutronů, tirr celková doba ozařování, Sf plocha aktivační fólie,
Ra relativní zastoupení daného izotopu v přírodní směsi, mf hmotnost aktivační fólie a λ
rozpadová konstanta.
Předpokládanou plochu pod píkem dané energie (bez spektroskopických korekcí Cx)
lze vypočíst podle vztahu:
𝑆 = 𝑁𝐼𝛾 𝜀𝑝 1 − 𝑒 −𝜆𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒 −𝜆𝑡𝑐𝑜𝑜𝑙
(6)
kde je N počet naprodukovaných jader v dané aktivační reakci, Iγ relativní intenzita linky
dané energie, εp relativní účinnost detektoru pro danou energii, λ rozpadová konstanta, treal
celková doba měření a tcool doba mezi koncem ozařování a začátkem měření daného vzorku.
Stanovení plánu měření aktivačních fólií
Omezení vyuţití aktivačních detektorů v našem případě jsou, podobně jako
v předchozích měřeních dané sestavy, dána limitací hmotnosti a velikosti pouţitých fólií,
určené konstrukcí experimentálního kanálu. Průměr fólií tak nepřekračuje 10 mm a tloušťka
několik málo stovek mikrometrů [34, 36]. Při simulacích přibliţného počtu naprodukovaných
jader byly uvaţovány rozměry aktivačních fólií 8 mm průměr a tloušťka 100 µm, hustota toku
zdrojových neutronů 1.108 n.cm-2.s-1 a doba ozařování osm hodin. Rozmístění aktivačních
fólií popsané na začátku části 6.2 umoţňuje měření radiálního rozloţení hustoty neutronového
toku pro tři vzdálenosti ode dna sestavy. Pro (n,γ) reakce, které jsou citlivé k tepelným,
epitermálním a rezonančním neutronům, je vidět značný rozdíl mezi situacemi pro přírodní a
obohacené lithium. V případě přírodního lithia (viz například obr. 41) klesá velice prudce
počet naprodukovaných jader ve fólii směrem ke středu sestavy se solným kanálem. Rozdíl
v produkci mezi krajem a středem sestavy je aţ pětinásobný. Je to způsobeno pohlcováním
nízkoenergetických neutronů izotopem 6Li. U soli tvořené lithiem obohaceným izotopem 7Li
k tak velké absorpci nedochází. Mnoţství naprodukovaných jader ve fóliích je tak nejen téměř
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čtyřikrát vyšší, ale také skoro nezávisí na vzdálenosti fólie od středu sestavy (viz například
obr. 47).
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Obr. 59 Norm. výtěţky (n,γ) reakcí ve středních pozicích AF v kanálu s náplní natLiF-NaF
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Obr. 60 Norm. výtěţky (n,γ) reakcí ve středních pozicích AF v kanálu s náplní 7LiF-NaF
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Obr. 61 Norm. výtěţky (n,p) reakcí ve středních pozicích AF v kanálu s náplní 7LiF-NaF
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Obr. 62 Spektra neutronů ve středních pozicích AF v sondách blízko středu (vlevo) a okraje
(vpravo) kanálu s náplní natLiF-NaF

Obr. 63 Spektra neutronů ve středních pozicích AF v sondách blízko středu (vlevo) a okraje
(vpravo) kanálu s náplní 7LiF-NaF

Obr. 64 Spektra neutronů ve středních pozicích AF v sondách blízko středu (vlevo) a okraje
(vpravo) kanálu s náplní 7LiF-BeF2
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Aby byly patrné rozdíly v prostorovém rozdělení produkce jednotlivých
radioaktivních jader, bylo provedeno normování vypočtených hodnot tak, ţe výtěţek reakcí
ve fóliích na kraji sestavy bude jednotkový. Pak lze vidět, ţe pro sůl s přírodním lithiem se
u (n,γ) reakcí rozdělení liší. U produkce izotopu 116mIn, kde má reakce intenzivní rezonanční
pík okolo energie 1,5 eV [33], vidíme nejhlubší pokles produkce v centru sestavy. Menší
pokles nastává pro produkci izotopu 198Au, kde má reakce intenzivní rezonanci pro energii
kolem 4,9 eV [33]. A právě v oblasti mezi desetinami elektronvoltu a několika elektronvolty
dochází k největším změnám spektra neutronů v různých místech experimentální sestavy (viz
grafy spekter na obr. 62). Ještě menší je pokles produkce radioaktivních jader ve středu
sestavy u izotopu 56Mn, u něhoţ reakce takto nízko poloţené rezonanční píky nemá vůbec
(viz obr. 59). V případě soli obohacené izotopem 7Li je prostorové rozdělení produkce izotopů
v reakcích (n,γ) rovnoměrné a stejné pro různé izotopy (viz obr. 60 a spektra na obr. 63). Na
grafech spekter je rovněţ patrná rezonanční absorpce neutronů na sodíku v oblasti 1 keV aţ
10 keV, ke které v této oblasti energií na berylliu nedochází (viz obr. 63 a 64).
V případě prahových aktivačních reakcí (n,p) je účinný průřez o několik řádů menší.
Navíc je nad prahem reakce jen omezená část spektra neutronů. U reakce na izotopu 58Ni,
která má prahovou energii 1,0 MeV, je produkovaných radioaktivních jader ještě relativně
dostatek. Nevýhodou v tomto případě však je poločas přeměny výsledného produktu 58Co,
který je příliš dlouhý (71 dní), aby bylo moţné tento izotop na detektoru snadno naměřit.
V případě reakce na izotopu 56Fe je její prahová energie příliš vysoká (5 MeV), a proto je
výtěţek této reakce velmi malý. Rovněţ reakce (n,xn) mají prahové energie od 5 MeV výše, a
proto ani tyto reakce by nebyly v daných podmínkách měřitelné. Pokud bychom chtěli měřit
rozloţení rychlých neutronů ze štěpení, museli bychom změnit konstrukci experimentálního
kanálu, aby umoţňovala zvětšit hmotnost vzorků. V případě vyuţití niklu a měření aktivity
izotopu 58Co by pomohlo dlouhodobější umístění experimentální sestavy v reaktoru (např.
ozařování asi 10 g vzorku po dobu 16 hod.) a dlouhodobější měření vzorku (např. cca 7 dní).
Pokud se opět nanormují hodnoty produkce radioaktivních jader na hodnotu v krajní fólii,
zjistíme, ţe průběh prostorového rozdělení produkce radioaktivních jader se v případě izotopů
58
Co a 56Mn neliší, jak pro sůl s obohaceným lithiem, tak s lithiem přírodním (viz obr. 61).
Podle přibliţného počtu naprodukovaných jader a předpokládané plochy pod píkem
hlavní gama linky bylo odhadnuto, které izotopy budou měřitelné. Při výpočtu ploch
jednotlivých píků plného pohlcení ve spektru záření gama se předpokládalo vyuţití
standardního HPGe detektoru gama typu EGNC 20 o citlivém objemu krystalu 97,5 cm 3 a
citlivé ploše 20,8 cm2, který se pro aktivační měření v ÚJF AV ČR běţně pouţívá. Vzdálenost
vzorku od detektoru byla vybrána také standardní, která se při takových měřeních vyuţívá –
pozice 23 mm od čela detektoru. Na základě vypočtených ploch pod píkem byla pro moţné
budoucí měření rozloţení neutronového pole v solném kanálu s náplní 7LiF-NaF nebo 7LiFBeF2 vybrána sada aktivačních materiálů 197Au, 115In a 55Mn. Ukázalo se, ţe pro danou
konstrukci měřícího kanálu a moţné tloušťky a hmotnosti aktivačních fólií jsou právě reakce
(n,γ) na těchto materiálech dobře měřitelné. Aktivační reakce na ostatních materiálech by při
pouţitých rozměrech byly jen velmi nesnadno měřitelné nebo neměřitelné vůbec. Jak je vidět
z předchozí diskuze a obr. 39 a 60, pokrývají vybrané aktivační detektory různé oblasti
nízkoenergetické části vznikajícího neutronového spektra.
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Na základě sniţujícího se počtu registrovaných impulzů na detektoru s klesající
aktivitou vzorků byl stanoven plán moţného budoucího měření mnoţství naprodukovaných
jader izotopů v aktivačních fóliích na HPGe detektoru v pořadí 116mIn (vzhledem ke krátkému
poločasu přeměny pouze 54 minut), 56Mn a nakonec 198Au (jelikoţ má dostatečně dlouhý
poločas přeměny 2,7 dne).
Aktivační fólie by se umístily do čtyř experimentálních kanálů po poloměru solného
kanálu do středních pozic v měřících sondách. Do kaţdé pozice by se vloţila vţdy jedna zlatá,
jedna indiová a tři manganové fólie. Zlaté fólie by se pak ještě umístily samostatně do všech
ostatních pozic experimentální sestavy.
Mezi koncem ozařování a začátkem měření je počítáno s časovou prodlevou 15 minut.
Během této doby by mělo být moţné vyjmout sondy s aktivačními detektory z reaktoru a
donést je do měřicí místnosti. Jedno z moţných schémat měření bylo navrţeno při vyuţití
dvou detektorů současně. Na kaţdém detektoru by se nejdříve postupně změřily dvě fólie
z india, první 45 min. a druhá 120 min., následně by se změřily manganové fólie vţdy tři
zároveň, jak byly společně naskládané v jedné měřící pozici, první sada po dobu 2 hod. a
druhá 4 hod., a nakonec by proběhlo postupné proměření všech zlatých fólií na obou
detektorech. Doba měření by se postupně prodluţovala ze tří na šest hodin. U zlatých fólií by
se tak proměřily všechny vzorky (24 kusů), u india a manganu jen jedna strana jednoho
průřezu (4 kusy). Pokud bychom chtěli změřit všechny pozice i pro indium a mangan, bylo by
třeba provést více ozařovacích experimentů. Zlaté fólie by pak slouţily ke kontrole, zda jsou
jednotlivá ozáření shodná. Je moţné navrhnout i jiná schémata měření a pochopitelně je nutné
modifikovat průběh měření podle konkrétní situace v reálném experimentu.
Na detektoru by se v solném kanálu s náplní 7LiF-BeF2 podle tohoto schématu
naměřilo v hlavním gama píku přibliţně 3100 impulsů s chybou 1,8 % pro aktivační fólie
z india, cca 700 impulsů s chybou 3,8 % pro manganové aktivační fólie a cca 3800 impulsů
s chybou 1,6 % pro zlaté aktivační fólie. Protoţe přesnost standardní systematické neurčitosti
měření intenzity gama HPGe detektorem je okolo dvou procent, jsou dosaţené statistické
chyby dostatečně malé.
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8. Reaktor PB-AHTR
Vysokoteplotní reaktory (VHTR – Very High Temperature Reactor) jsou reaktory
čtvrté generace, které pouţívají vysokoteplotní palivo v podobě potahovaných částic
v grafitové matrici chlazené héliem nebo tekutou fluoridovou solí. Mezi inovativní funkce,
které zavede vysokoteplotní reaktor, patří schopnost dodávat teplo při vysoké teplotě pro další
průmyslové aplikace nad rámec výroby elektrické energie (jako je např. výroba vodíku),
pasivní bezpečnost a vysoká účinnost. Avšak přínos VHTR je negativně ovlivněn relativně
nízkou hustotou výkonu v případě vyuţití hélia jako chladiva, které má nízkou objemovou
tepelnou kapacitu a vysoký provozní tlak, a proto vyţaduje rozměrné součásti aktivní zóny a
primárního okruhu, které by tomuto tlaku odolaly.
Inovativní koncept pokročilého vysokoteplotního reaktoru (AHTR – Advanced High
Temperature Reactor) byl navrţen tak, aby překonal nevýhody plynem chlazeného VHTR.
Tento koncept kombinuje vysokoteplotní palivo a grafitový moderátor s chlazením pomocí
kapalné soli, jeţ umoţňuje na rozdíl od hélia dosáhnout provozu za vysokých teplot při
vysokých hustotách výkonu a nízkých tlacích [39]. Tekuté soli mají mnohem větší objemovou
tepelnou kapacitu a lepší tepelné transportní charakteristiky ve srovnání s héliem a umoţní
zvýšení provozní hustoty výkonu reaktoru, zlepšení účinnosti, posílení pasivní bezpečnosti a
zmenšení rozměrů aktivní zóny.
V případě AHTR se jedná o zajímavý a perspektivní způsob vyuţití tekutých solí jako
chladiva u reaktoru. Proto jsme se rozhodli studovat některé vlastnosti u jedné z jeho
konstrukčních variant pomocí programu MCNPX.
8.1. Koncepce reaktoru AHTR
Pokročilý vysokoteplotní reaktor existuje ve variantě s prizmatickým palivem nebo ve
variantě s kulovým loţem (PB-AHTR – Pebble Bed Advanced High Temperature Reactor).
Reaktor AHTR pouţívá pevné palivo ve formě potahovaných částic v grafitové matrici a jako
chladivo tekutou fluoridovou sůl. Palivo je stejného typu, jako je pouţíváno v modulárních
vysokoteplotních plynem chlazených reaktorech (MHTGR – Modular High-Temperature
Gas-cooled Reactor) [37].
Teplo je přenášeno z aktivní zóny reaktoru primární tekutou solí přes tepelné
výměníky do meziokruhu. V meziokruhu proudí sekundární tekutá sůl, která přenáší teplo do
termochemického zařízení na produkci vodíku nebo do turbínové haly. Pro výrobu elektrické
energie je pouţit Braytonův tepelný cyklus s héliem, případně dvoustupňový Braytonův a
parní cyklus [41]. Vysoká objemová tepelná kapacita chladiva umoţňuje vývoj kompaktních
modulárních reaktorů o výkonu 100 aţ 1000 MWt, stejně jako velkých reaktorů o výkonu
1000 aţ 2400 MWt s pasivními bezpečnostními systémy.
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8.2. Projekt elektrárny s reaktorem PB-AHTR
Koncepce reaktoru PB-AHTR vychází v mnoha ohledech z projektu modulárního
reaktoru s kulovým loţem (PBMR – Pebble Bed Modular Reactor) [43]. Především konverzní
energetický systém, modulární konstrukce aktivní zóny reaktoru a systémy přenosu a
skladování koulí obsahujících palivo reaktoru PB-AHTR sdílejí mnoho společných aspektů
s reaktorem PBMR, který je však namísto tekuté soli chlazen héliem.
Během procesu projektování budovy elektrárny s reaktorem PB-AHTR byly hlavními
prioritami minimalizovat objem stavby a mnoţství pouţitého betonu a optimalizovat
rozvrţení celé budovy při současném splnění poţadavků na stínění, bezpečnost a velikost
prostoru pro všechny nezbytné komponenty a zároveň vytvořit koncepci dovolující konstrukci
budovy z továrních prefabrikovaných modulů. Reaktorová budova zahrnuje primární okruh a
kavitu reaktoru, která má funkci kontejnmentu.
8.2.1. Energetický konverzní systém
Energetický konverzní systém reaktoru PB-AHTR vyuţívá Braytonův cyklus
s vícenásobným ohřevem. Jako pracovní látku vyuţívá hélium, zatímco v primárním okruhu a
meziokruhu jsou pouţity jako chladivo roztavené fluoridové soli. Koncepce konverzního
energetického systému je odvozena od reaktoru PBMR a podoba hlavních komponent, jako
jsou turbíny, kompresory, generátory či rekuperátor, byla přizpůsobena pro reaktor PBAHTR. Systém se skládá ze tří energetických konverzních jednotek (vysokotlaké, středotlaké
a nízkotlaké) a díky uzavřenému Braytonově plynovému cyklu je jeho účinnost odhadována
na 46 % [38].
Mnoho aspektů týkajících se zařízení a jejich fyzického uspořádání pro energetický
konverzní systém 410 MWe reaktoru AHTR je podobných projektu 168 MWe reaktoru
PBMR, avšak specifické rozměry jednotlivých zařízení jsou rozdílné. Kaţdá ze tří turbín PBAHTR má menší velikost neţ jediná turbína PBMR, jelikoţ rozdíly tlaků, vstupní teploty a
rozdíly teplot jsou při porovnání obou konceptů u turbín PB-AHTR niţší. Mezi oběma
koncepty je jeden významný rozdíl. V turbosoustrojích reaktoru PB-AHTR nejsou třeba
ţádné převodové skříně, protoţe větší průtok hélia v konceptu PB-AHTR umoţňuje optimální
měrné otáčky při 3600 ot./min. v porovnání s 6000 ot./min. u PBMR.
Potrubí mezi turbínami reaktoru PB-AHTR je tvořeno trubkami v koncentrickém
uspořádání, kde vnější trubka funguje jako tlakový plášť a je chlazená obtokovým proudem
z kompresoru a izolovaná horká vnitřní trubka slouţí k přenosu tepelného toku z výstupu
turbíny o vyšším tlaku do ohříváků pro další expanzní stupeň.
Všechna soustrojí energetického konverzního systému a celý primární okruh jsou
umístěny uvnitř jediné budovy se zvýšenou seizmickou odolností. Jelikoţ se energetický
konverzní systém skládá ze tří soustrojí, je jeho fyzické uspořádání v turbínové hale zásadní
pro určení celkové velikosti budovy. Jeho uspořádání musí být kompaktní, aby se
minimalizovala velikost budovy, a tudíţ objem potřebného betonu. Na druhou stranu však
musí uspořádání tohoto systému poskytovat pro údrţbu a případné opravy zařízení dobrou
přístupnost a dostatek místa pro přítomný personál a vybavení.
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Obr. 65 Schéma okruhů elektrárny a řez modulárním reaktorem PB-AHTR [43]
8.2.2. Primární okruh
Primární okruh se skládá z reaktorové nádoby, cirkulačních čerpadel primární soli,
mezivýměníků tepla, armatur izolujících meziokruh a primárního potrubí. Smyčky primárního
okruhu odvádějí teplo generované v reaktoru prostřednictvím tekuté fluoridové soli a
předávají ho sekundární soli v mezivýměnících tepla.
8.2.2.1. Reaktorová nádoba
Reaktorová nádoba má vnější průměr 6,0 m a výšku 10,6 m a je umístěna v šachtě
reaktoru o průměru 7,0 m mající 0,5 m mezeru mezi dnem nádoby a dnem šachty, coţ
umoţňuje tepelnou expanzi nádoby reaktoru [38]. Stejně jako u reaktoru MSBR (Molten Salt
Breeder Reactor) mají reaktor a buňky mezivýměníků tepla izolační obálky. Kaţdá buňka má
inertní dusíkovou atmosféru a je vybavena systémem ohřevu. Stěny buněk mají pod izolací
systém chlazení podobný tomu, který byl pouţit u původního projektu reaktoru MSBR, aby
byla teplota betonu udrţována na přijatelné úrovni.
8.2.2.2. Čerpadla primární soli
Čerpadla primární soli jsou odvozena od konstrukce čerpadel původně vyvinutých pro
reaktor MSBR. Motor je umístěn na jejich vrcholu a je oddělen od vlastního čerpadla
betonovým stíněním a spojkou o délce přibliţně 3 m. Tekutá sůl vstupuje do čerpadla
spodním potrubím o vnitřním průměru 400 mm a vystupuje postranně do potrubí vedoucího
k tepelným výměníkům. Čerpadla jsou odstředivá, letmo uloţená, bez nutnosti pouţití solí
mazaných loţisek. Kaţdé ze dvou primárních čerpadel zajišťuje proudění tekuté soli do dvou
mezivýměníků tepla.
8.2.2.3. Čerpadla soli v meziokruhu
Čerpadla soli v meziokruhu jsou rovněţ dvě a pouţívají stejnou konstrukci motoru
jako čerpadla v primárním okruhu, mají však kratší spojku a celkově větší rozměry, protoţe
jsou u nich kladeny menší poţadavky na stínění motoru a jsou napojena na potrubí
meziokruhu, které má větší průměr neţ potrubí primárního okruhu.
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8.2.2.4. Mezivýměníky tepla
Mezivýměníky tepla jsou umístěny uvnitř kavit na loţiscích, která dovolují
přizpůsobení se tepelné roztaţnosti primárního potrubí. To umoţňuje pouţít krátké vedení
primárního potrubí z mezivýměníků tepla do reaktorové nádoby a do čerpadel primárního
okruhu. Jedná se o čtyři vertikální mezivýměníky tepla s příčným průtokem o celkové výšce
10,65 m. Na kaţdé dva mezivýměníky tepla připadá jedno primární čerpadlo a jedno čerpadlo
meziokruhu [38]. Primární sůl vstupuje do mezivýměníku postranně v horní části potrubím o
vnitřním průměru 400 mm a směřuje dolů trubkami o střední délce 8,54 m, dole se tok obrací
a směřuje zpět vzhůru, kde vyúsťuje nad postranním vstupem. Sůl cirkulující v meziokruhu
vstupuje do mezivýměníku na spodní straně z potrubí o vnitřním průměru 550 mm a proudí
směrem vzhůru na vnější straně výměníku uvnitř systému disků a prstenců a v horní části
mezivýměníku vystupuje postranně ve stejné výšce, jako byl umístěn výstup primární soli.
Vertikální uspořádání tepelného výměníku umoţňuje v případě potřeby vyzdvihnutí svazku
trubek jeřábem v reaktorové hale do transportního kontejneru a jeho nahrazení novým
svazkem trubek.
8.2.2.5. Meziokruh
Meziokruh slouţí k přenosu tepla z primárního okruhu do systému pro konverzi
tepelné energie na elektrickou a zajišťuje izolaci mezi primárním solným okruhem a
sekundárním okruhem s vysokotlakým héliem. V meziokruhu proudí prostřednictvím dvou
čerpadel sekundární sůl ze čtyř mezivýměníků tepla do kolektoru, ze kterého je distribuována
do tří výměníků tepla slouţících jako ohříváky pro hélium, které jsou umístěny pod turbínami.
Pro zvýšení radiační bezpečnosti jsou na potrubí spojující mezivýměníky tepla s
čerpadly meziokruhu a výměníky tepla mezi solí v meziokruhu a héliem v sekundárním
okruhu umístěny uzavírací armatury, které tak rozdělují elektrárnu na bezpečnostní zóny.
Potrubí meziokruhu je vně kavit mezivýměníků tepla izolováno od okolí. Vzhledem k tomu,
ţe chladná větev meziokruhu vstupuje do mezivýměníku v jeho spodní části a horká větev
meziokruhu v jeho horní části, můţe meziokruh odvádět zbytkové teplo přirozenou cirkulací.
Přirozená cirkulace pomáhá rovněţ předejít zamrznutí soli v meziokruhu, ačkoliv je potrubí
opatřeno elektrickými ohříváky a systém dovoluje odčerpat sůl z meziokruhu do vypouštěcí
nádrţe. Vypouštěcí nádrţ má poloměr 4,0 m a výšku 4,8 m a je umístěna v nejniţším bodě
meziokruhu.
8.2.3. Systém manipulace s palivem a skladování paliva
Systém manipulace s palivem a skladování paliva modulárního reaktoru PB-AHTR
zahrnuje sedm zařízení na odstraňování paliva z aktivní zóny, umístěných v horní části
reaktorové nádoby, a transportní systém, který třídí palivové koule podle stupně vyhoření a
vrací je do jednoho ze sedmi zařízení na doplňování paliva, nebo je transportuje do jedné ze
16 skladovacích nádrţí a nahradí vyhořelou palivovou kouli koulí s čerstvým palivem.
Hlavní části systému manipulace s palivem a skladování paliva jsou podobné, co se
týče konstrukce a funkcí, obdobným systémům u reaktoru PBMR, avšak jsou kompaktnější,
protoţe palivové koule pouţívané v modulárním reaktoru PB-AHTR mají poloviční průměr
(3 cm oproti 6 cm), neţ je tomu u reaktoru PBMR [38]. Nadto soubory palivových kanálů
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v reaktoru PB-AHTR poskytují vyšší stupeň moderace neutronů, a proto má pouţívané palivo
přibliţně dvakrát větší objemový výkon v porovnání s reaktorem PBMR, coţ umoţňuje
zmenšení potřebného objemu skladovacích kapacit čerstvého a vyhořelého paliva.
8.2.3.1. Systém odstraňování a doplňování paliva
Systém doplňování paliva se skládá ze sedmi zařízení na doplňování palivových koulí
do aktivní zóny reaktoru umístěných v dolní části reaktorové nádoby. Zařízení na doplňování
paliva transportují z prostředí inertního plynu o atmosférickém tlaku palivové koule
cirkulující v transportním systému do proudící soli v chladné větvi primárního okruhu, která
vstupuje do jednoho ze sedmi souborů palivových kanálů, z nichţ kaţdý obsahuje 18 nebo 19
těchto palivových kanálů.
Systém odstraňování paliva je sloţen ze sedmi zařízení na odstraňování koulí
obsahujících palivo z aktivní zóny, která jsou umístěna v horní části reaktorové nádoby.
Zařízení na odstraňování paliva transportují palivové koule ze sedmi výsypných ţlabů
v aktivní zóně do transportního systému. Tento systém rovněţ odebírá poškozené palivové
koule, včetně koulí, u nichţ bylo zjištěno nadměrné opotřebování povrchové grafitové vrstvy
aţ na minimální přípustný průměr, a odstraňuje úlomky grafitu a transportuje tyto materiály
do podsystému nakládání s vysokoaktivním odpadem.
Systém kontroly paliva shromaţďuje a zpracovává data pocházející z měřících
přístrojů v systému manipulace s palivem a skladování paliva a generuje řídící signály pro
aktivaci zařízení na odstraňování a doplňování paliva, otevírání a uzavírání armatur
v rozváděcím bloku a v pneumatickém transportním systému a dalších komponent.
8.2.3.2. Monitorování vyhoření paliva
Systém pro monitorování palivových koulí u reaktoru PB-AHTR je podobný
analogickému systému u reaktoru PBMR. Dávkový příkon palivových koulí bude nejprve
zjištěn systémem měření aktivity, který zároveň rozliší, zda jde o palivovou či grafitovou
kouli. Tento systém bude k detekci pouţívat ionizační komoru. Palivové koule budou
následně proměřeny na systému měření vyhoření, který stanoví jejich stupeň vyhoření. Tento
druhý systém bude vyuţívat germaniový detektor s kryogenickým chladicím systémem,
fotonový kolimátor a systém analýzy úrovně vyhoření zaloţený na digitálním signálovém
procesoru.
8.2.3.3. Transportní systém
Palivové koule jsou transportovány pneumatickým systémem v argonové atmosféře.
Nejprve jsou odstraňovány z horní části aktivní zóny prostřednictvím zařízení na odstraňování
palivových koulí. Zařízení na odstraňování palivových koulí zanechává v jímači všechny
palivové koule, které jsou poškozené nebo příliš opotřebené. Poté jsou palivové a grafitové
koule transportovány do chemického zařízení, kde jsou důkladně očištěny od zbytkového
beryllia. Potom jsou tyto koule přemístěny do systému měření aktivity, v němţ se stanoví,
jestli jsou palivové nebo grafitové, a následně do systému měření vyhoření, kde se určí jejich
úroveň vyhoření. Transportní systém prostřednictvím dálkově ovládaných armatur pak
dopraví palivové koule zpět do reaktoru systémem pro doplňování paliva umístěného v dolní
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části aktivní zóny nebo do skladu vyhořelého paliva v závislosti na jejich aktuální úrovni
vyhoření. Tento systém také přejímá palivové koule ze skladu čerstvého paliva.
Transportní systém v reaktoru PB-AHTR se velmi podobá analogickému systému u
reaktoru PBMR, ačkoliv jsou zde patrné některé významné rozdíly. Palivové koule v tekuté
soli plavou, a proto jsou odstraňovány z horní části aktivní zóny, na rozdíl od druhého
zmiňovaného reaktoru, kde jsou odstraňovány zespoda, coţ následně ovlivňuje způsob, jakým
jsou poškozené a opotřebené palivové koule separovány na výstupu z aktivní zóny reaktoru.
Palivové koule u modulárního reaktoru PB-AHTR mají poloviční průměr oproti koulím
pouţitým u PBMR, coţ zmenšuje velikost všech částí transportního systému. Rovněţ systémy
měření aktivity a vyhoření musejí být nastaveny na jiné mnoţství štěpných materiálů
obsaţených v palivových koulích. V neposlední řadě jsou palivové a grafitové koule
transportovány u PB-AHTR v argonové atmosféře na rozdíl od héliové atmosféry u PBMR.
8.2.3.4. Skladování paliva
Systém skladování paliva se skládá ze 16 skladovacích nádrţí, z nichţ kaţdá má
vnitřní objem 16 m3 a které jsou umístěné ve stíněném a chlazeném podzemním prostoru.
Tento systém je dimenzován tak, aby byla zajištěna dostatečná kapacita pro skladování
pouţitého paliva z pětiletého provozu na nominálním výkonu, na uskladnění jedné celé
vsázky palivových koulí a inertních grafitových koulí a aby systém poskytoval ještě 25 %
rezervu v uskladňovací kapacitě. Kaţdá skladovací nádrţ má také recirkulační zařízení
umoţňující návrat palivových a grafitových koulí do transportního systému. Systémem
doplňování a odstraňování paliva lze ze skladovacích nádrţí přesouvat palivové koule do
skladovacích a transportních kontejnerů.
8.2.3.5. Systém doplňování čerstvého paliva
Systém doplňování čerstvých palivových koulí je projektován na uskladnění zásoby
čerstvého paliva na jeden rok provozu. Palivové koule obsahující čerstvé palivo jsou sloţeny
z oxykarbidu uranu obohaceného na 10 % izotopem 235U, který je pokrytý pyrolytickým
uhlíkem a karbidem křemíku. Čerstvé palivo je skladováno v padesáti kovových barelech
uvnitř místnosti, odkud vede systém slouţící k přenosu čerstvých palivových koulí do
systému manipulace s palivem a odtud do zařízení pro doplňování paliva do aktivní zóny.
8.2.4. Systém kontroly chemického složení solí
Chladivem primárního okruhu, odvádějícím z aktivní zóny teplo vytvářené v palivu, je
v reaktoru PB-AHTR tekutá sůl. Tento druh chladiva má oproti héliu pouţitému u reaktoru
PBMR řadu provozních výhod, mezi něţ patří lepší přenos tepla, vyšší hustota akumulované
energie v chladivu a provoz při nízkém tlaku.
Jako chladivo pro reaktor PB-AHTR byly uvaţovány především tekuté fluoridové soli
vzhledem k jejich velké chemické kompatibilitě s palivovými koulemi s grafitovým pokrytím
a výborné stabilitě vůči silné neutronové radiaci. Tekutá fluoridová sůl rovněţ chrání palivové
koule před chemickým působením vzduchu. Avšak tekuté fluoridy mohou chemicky reagovat
s kontaminanty jako vzduch a voda a způsobovat tak korozi. Proto musí být nádoba reaktoru a
potrubí primárního a také sekundárního okruhu pokryty slitinou s vyjímečnou korozní
odolností, která zároveň vydrţí provozní teploty panující v reaktoru, jíţ je například slitina
70

Hastelloy N. Přesto je navíc potřebný systém kontroly chemického sloţení solí pro
odstraňování potenciálních kontaminujících látek ze soli a na udrţování chemického
potenciálu solí tak, aby byla zajištěna nízká korozivnost prostředí.
V případě reaktoru PB-AHTR byla vybrána jako nejvhodnější kandidát pro primární
chladivo sůl Li2BeF4 vzhledem ke své přijatelné teplotě tání, velké objemové tepelné kapacitě
a dobrým neutronickým vlastnostem.
8.2.4.1. Odstraňování kontaminantů
Fluoridové soli se mohou stát korozivními, pokud jsou kontaminovány při kontaktu se
vzduchem nebo vodní parou. Další kontaminace můţe vzniknout při reakcích záchytu
neutronů nebo z rozbitých palivových koulí a grafitového prachu.
Vniknutí vzduchu nebo vodní páry můţe vést ke kontaminaci soli kyslíkem, který
vytvoří korozivní podmínky. Za účelem odstranění kyslíku ze soli systém kontroly
chemického sloţení solí odebírá z primárního okruhu a přečišťuje chladivo vodíkem a
fluorovodíkem.
Primární sůl obsahuje jisté nízké počáteční mnoţství izotopu 6Li a další mnoţství
tohoto izotopu vzniká reakcí na berylliu 9Be(n,α)6He. Tritium je následně produkováno
záchytem neutronu na izotopu 6Li v reakci 6Li(n,α)3H. Tritium proto musí být ze soli
odstraňováno vháněním hélia do proudu chladiva.
Dále musí existovat systém, který odstraňuje ze soli další kontaminanty zahrnující
grafitový prach a větší úlomky rozbitých palivových koulí. Pro tento účel je pouţíván
nereaktivní kov, jako je nikl, který slouţí jako filtr pro znečišťující částice přicházející
z primárního okruhu do systému kontroly chemického sloţení solí.
Systém kontroly chemického sloţení solí by měl být dimenzován tak, aby došlo
k přečištění celého objemu soli v primárném okruhu (přibliţně 40 m3) zhruba jednou za týden.
Podobné systémy pro přečišťování solí jsou potřeba také u sekundárního okruhu a u smyček
systému přímého pomocného chlazení reaktoru. V závislosti na míře difúze tritia přes tepelné
výměníky do dalších okruhů, mohou potřebovat i tyto okruhy systémy pro jeho odstraňování.
8.2.4.2. Systém ochranného plynu
Ochranný plyn je inertní plyn, který vyplňuje plynový prostor v primárním okruhu nad
tekutou solí, a zabraňuje tak primární soli chemicky reagovat se vzduchem a dalšími
kontaminanty. Systém ochranného plynu reaktoru PB-AHTR pouţívá jako ochranný plyn
argon. Argon je vháněn do systému odstředivým čerpadlem. Systém ochranného plynu
poskytuje argon pro vyuţití v primárním okruhu, pod víkem reaktorové nádoby, v těsnění
regulačních tyčí a v ucpávkách hřídelí hlavních cirkulačních čerpadel. Tento inertní plyn je
zároveň pouţíván i v pneumatickém transportním systému pro palivové a grafitové koule a
v nádrţích pro skladování vyhořelého paliva.
Jelikoţ nelze zabránit únikům argonu do vnějšího prostředí, musí být k dispozici vně
reaktorové haly systém pro jeho doplňování. Potenciální únikové cesty, jako jsou těsnění
ucpávek hlavních cirkulačních čerpadel, jsou vybaveny systémem zahlcování čistým
argonem, aby se zabránilo úniku jakýchkoli radioaktivních látek nebo toxického beryllia
z primárního okruhu. V procesu čištění argonu od kontaminantů musí být zahrnut i systém
pro odstraňování tritia.
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8.3. Integrální a modulární koncepce PB-AHTR
Integrální i modulární varianta reaktoru PB-AHTR byly vyvinuty na Kalifornské
univerzitě v Berkeley ve spolupráci s Oak Ridge National Laboratory. Oba koncepty v sobě
kombinují palivo v podobě grafitových koulí plněných potahovanými palivovými částicemi
typu TRISO rozptýlenými v grafitové matrici a směs tekutých solí LiF-BeF2 jako primární
chladící médium. Pouţití tekuté soli jako chladiva namísto hélia umoţňuje provoz při vysoké
hustotě výkonu a téměř atmosférickém tlaku a také vylepšuje schopnost pasivního odvodu
zbytkového tepla. Na rozdíl od hélia však tento druh chladiva není transparentní pro neutrony.
Tekutá sůl zabírá přibliţně 40 % objemu aktivní zóny reaktoru PB-AHTR a absorbuje asi 8 %
neutronů, ale zároveň také funguje jako efektivní moderátor neutronů [39]. Recirkulační
pohyb palivových koulí probíhá směrem vzhůru, na rozdíl od klesajícího směru v kulovém
loţi obdobného reaktoru chlazeného héliem, protoţe palivové koule jsou tekutou solí
nadnášeny (mají niţší střední hustotu).
U integrální konstrukce byla uvaţována nízkoteplotní a vysokoteplotní varianta.
Nízkoteplotní varianta má vstupní teplotu do aktivní zóny 600 °C a výstupní teplotu přibliţně
700 °C, umoţňující pouţití materiálů pro strukturální komponenty jako je Hastelloy N.
Sekundární okruh vyuţívá jako pracovní látku hélium v Braytonově cyklu s vícenásobným
mezipřihříváním. Účinnost energetické konverze dosáhne 46 % s čistým elektrickým
výkonem 1100 MWe. Vysokoteplotní varianta by měla mít výstupní teplotu z aktivní zóny
750 °C aţ 1000 °C a je optimalizována pro výrobu vodíku, ale její proveditelnost závisí na
vývoji nových materiálů schopných odolávat při provozu takto vysokým teplotám.
V případě modulární koncepce se aktivní zóna skládá z šestihranných grafitových
bloků, z nichţ kaţdý obsahuje 18 nebo 19 kanálů, kterými proudí palivové koule unášené
chladivem. Základní koncepce obsahuje sedm grafitových bloků a dosahuje celkového
tepelného výkonu 900 MWt s čistým elektrickým výkonem 410 MWe [39]. Hustota výkonu
v aktivní zóně byla zvýšena na 20 aţ 30 MW/m3.
Tab. 17 Porovnání hlavních konstrukčních parametrů pro integrální a modulární variantu
reaktoru PB-AHTR [42]
Parametr
Modulární koncepce
Integrální koncepce
Průměr palivové koule [cm]
3,0
6,0
Tepelný výkon [MWt]
900
2400
Elektrický výkon [MWe]
410
1100
3
Střední hustota výkonu v AZ [MW/m ]
30
10,2
Počet palivových kanálů
127
1
Průměr palivových kanálů [m]
0,198
6,70
Střední výška aktivní zóny [m]
3,20
6,61
Vstupní/výstupní teplota chladiva [°C]
600/704
600/704
Hmotnostní průtok chladiva [kg/s]
3630
9670
Střední rychlost průtoku chladiva [m/s]
0,38
0,14
Tlakové ztráty v aktivní zóně [kPa]
440
73
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Tabulka 17 porovnává hlavní konstrukční parametry pro integrální a modulární
variantu PB-AHTR. Modulární konstrukce PB-AHTR vyuţívá menší palivové koule, které
umoţňují provozovat aktivní zónu s větší hustotou výkonu při zachování stejných teplotních
rozdílů napříč palivovými koulemi.
8.3.1. Vlastnosti reaktoru PB-AHTR
Porovnáním reaktoru PB-AHTR s jinými typy vysokoteplotních reaktorů, PBMR
chlazeného héliem a reaktorů s prizmatickým palivem chlazených plynem i tekutou solí, bylo
zjištěno, ţe dosaţitelné vyhoření paliva u všech těchto konceptů je srovnatelné, avšak reaktor
PB-AHTR můţe generovat přibliţně dvakrát větší výkon na jednu palivovou kouli neţ
obdobný reaktor s kulovým loţem chlazený héliem. V porovnání s reaktorem PBMR má
reaktor PB-AHTR niţší pravděpodobnost úniku neutronů z aktivní zóny, avšak vykazuje
vyšší parazitický záchyt neutronů v chladivu [40].
Koncepce modulárního reaktoru PB-AHTR chlazeného tekutou solí má oproti variantě
chlazené héliem několik výhod. Poţadavek na negativní dutinový koeficient reaktivity
v reaktorech s kulovým loţem určuje poměr počtu atomů paliva a uhlíku. V tradičních plynem
chlazených reaktorech s kulovým loţem jsou palivové koule vyplněny především grafitem
s velmi nízkým obsahem uranu, který vede k velkým objemům paliva potřebným na jednotku
vyrobené elektrické energie. V modulárním reaktoru PB-AHTR je více neţ polovina grafitu
obsaţena ve struktuře souborů palivových kanálů a nikoliv v samotných palivových koulích.
Z tohoto důvodu mají palivové koule mnohem vyšší obsah uranu a také hustotu výkonu neţ u
tradičních plynem chlazených reaktorů s kulovým loţem. V důsledku toho jsou mnoţství
vyrobených palivových koulí a objem vyhořelého jaderného paliva podstatně sníţeny.
Další omezení tradičního plynem chlazeného reaktoru s kulovým loţem představuje
jeho konstrukce, která neumoţňuje variabilní obohacení napříč aktivní zónou reaktoru [41].
Výsledkem toho je výrazné maximum výkonu ve středu aktivní zóny a teplota malé části
paliva se blíţí svým provozním limitům. V reaktoru PB-AHTR modulární konstrukce se
palivové koule s nejvyšším vyhořením recyklují do centrálního souboru palivových kanálů
s nejvyšší hustotou toku neutronů, zatímco palivové koule s niţším vyhořením se vracejí do
okolních souborů palivových kanálů. Recyklace palivových koulí s vyšším vyhořením do
centrálních kanálů vyrovnává hustotu toku neutronů v aktivní zóně a vede k vyrovnanější
hustotě výkonu s niţšími maximálními teplotami paliva.
8.3.2. Modulární konstrukce
Modulární konstrukce PB-AHTR bude jako palivo pouţívat malé prstencovité koule o
vnějším průměru 3 cm, mající 0,25 cm silný vnější obal a vnitřní grafitové jádro o průměru
1,6 cm. Aktivní zóna reaktoru je sloţena ze 7 hexagonálních grafitových bloků o průměru 125
cm. Kaţdý z těchto souborů palivových kanálů (PCA - Pebbles Channel Assembly) obsahuje
19 kanálů o průměru 19,8 cm, ve kterých jsou umístěny palivové koule, mezi nimiţ proudí
tekutá sůl. Palivové koule jsou vkládány v dolní části kaţdého PCA, kde se shromaţďují
v dolním plenu před tím, neţ jsou nasměrovány do kanálů. Na výstupu z těchto kanálů jsou
palivové koule shromaţďovány v horním plenu, které ústí směrem k výsypnému ţlabu. Kaţdý
PCA je vybaven vlastním plnicím a výsypným ţlabem. Sekce kanálu je dlouhá 220 cm, dolní
plenum je 50 cm a horní plenum 89 cm vysoké. Celková aktivní délka tedy činí 359 cm. Na
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této aktivní délce obsahují PCA přibliţně 0,5 milionu palivových koulí. Pouţití souborů
palivových kanálů umoţňuje vytvořit vysoce modulární konstrukci a změnou počtu PCA
můţe být docíleno sestavení více rozmanitých konfigurací.
Ve všech souborech palivových kanálů, kromě centrálního PCA, je vţdy jeden kanál
naplněn pouze chladivem, coţ umoţňuje zasunutí bezpečnostních řídících tyčí. Dalších 30
samostatných kanálů pro regulační tyče je rozmístěno ve vnějším reflektoru [39], [41].
Aktivní zóna s reflektorem je umístěna v reaktorové nádobě o vnějším průměru 6 m vyrobené
ze slitiny 800H se stěnou o tloušťce 5 cm a povlakem ze slitiny Hastelloy N. Faktor plnění
kanálů kulového loţe (poměr objemu palivových koulí a objemu palivového kanálu) byl
experimentálně změřen na 55 % a průměrná hustota výkonu je stanovena na 30 MW/m3 [42].
Grafit lze vyrábět ve více různých hustotách, proto se můţe hustota grafitového jádra a
grafitové matrice v jednotlivých palivových koulích nepatrně lišit. Střední hustota pro
centrální grafitové jádro byla stanovena na 1,0 g/cm3 a průměrná hustota grafitové matrice
byla určena na 1,6 g/cm3. Všechny zbývající grafitové součásti obsaţené v aktivní zóně
reaktoru, tedy obaly palivových koulí, struktury souborů palivových kanálů a reflektory PBAHTR, jsou vyrobeny z grafitu jaderné čistoty H-451 o hustotě 1,74 g/cm3.

Obr. 66 Vertikální řez a horizontální řezy v úrovni solných kanálů a v úrovni výsypných ţlabů
modulárního reaktoru PB-AHTR [44]
8.3.3. Technologie palivových částic TRISO
Všechny moderní typy vysokoteplotních reaktorů vyuţívají palivové částice TRISO
rozptýlené v grafitové matrici, které tvoří kompaktní palivové články v případě reaktoru
s prizmatickým palivem anebo palivové koule v případě reaktoru s kulovým loţem. Palivová
částice TRISO (tristructural isotropic particle) se skládá z mikrosféry tvořící jádro, vyrobené
z palivového materiálu zapouzdřeného pomocí série čtyř povlakových vrstev, nanesených
napařováním, bránících uvolnění produktů štěpení.
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Jádro paliva se můţe skládat z různých materiálů, štěpných nebo mnoţivých, ve formě
oxidů, karbidů nebo oxykarbidů [39]. Vnitřní vrstva je tlumič, který je sloţen z uhlíku o
vysoké poréznosti a slouţí ke zmírnění odrazů jader ze štěpení, poskytuje dostatečný volný
objem pro zachytávání štěpných plynů a slouţí k vyrovnání objemových změn z důvodu
napuchání palivového jádra a smršťování povlakové vrstvy.
Vrstva tlumiče je obklopena vnitřní izotropickou pyrouhlíkovou vrstvou. Jedná se o
uhlík s vysokou hustotou, který zajišťuje strukturální integritu, jak se zvyšuje vnitřní tlak,
chrání vrstvou SiC před chemickým působením lanthanidů a rovněţ zajišťuje nepropustnost
vůči sloučeninám chlóru během deponování vrstvy SiC. Vrstva SiC je třetím povlakem v řadě
a funguje jako miniaturní tlaková nádoba proti vnitřnímu tlaku od štěpných plynů a tvoří
difúzní bariéru pro kovové štěpné produkty. Poslední povlak je vrstva vnějšího izotropického
pyrouhlíku. Tato povlaková vrstva je opět tvořena uhlíkem o vysoké hustotě s více funkcemi.
Poskytuje přídavnou strukturální podporu pro vrstvu SiC, smršťuje se pod vlivem ozařování,
a tak částečně odlehčuje tahové napětí na vrstvě SiC, tvoří dodatečnou bariéru proti uvolnění
plynných štěpných produktů v případě selhání vrstvy SiC a představuje styčnou plochu s
grafitovou matricí.

Obr. 67 Řez palivovou koulí modulárního reaktoru PB-AHTR a palivovou částicí TRISO [45]
8.3.4. Vlastnosti a složení paliva
Palivo pouţité v reaktoru PB-AHTR je oxykarbid uranu (UC0,5O1,5), který byl
upřednostněn před tradičním oxidem uraničitým (UO2), aby se sníţila moţnost porušení částic
paliva TRISO. Obohacení paliva bylo zvoleno 10 % 235U.
Analýzou velkého mnoţství moţných průměrů jader palivových koulí a poměrů počtu
atomů grafitu k počtu atomů těţkých jader v aktivní zóně bylo stanoveno, ţe můţe být při
10 % obohacení uranu izotopem 235U, průměru palivových jader 425 µm a hustotě výkonu
10,2 MW/m3 dosaţeno vyhoření aţ 129 GWd/tHM, kdyţ je poměr počtu atomů grafitu
k počtu atomů těţkých jader v aktivní zóně (C/HM) okolo 360 [40]. Při tomto nebo menším
poměru bylo zjištěno, ţe všechny uvaţované koeficienty reaktivity, tedy teplotní koeficienty
reaktivity paliva, moderátoru a chladiva a dutinový koeficient reaktivity chladiva, jsou
negativní [39].
Tabulka 18 shrnuje všechny důleţité geometrické parametry a tabulka 19 pak všechny
materiálové parametry modulární konstrukce PB-AHTR.
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Tab. 18 Geometrické parametry modulární konstrukce PB-AHTR [39]
Parametr
Hodnota
Průměr jádra paliva
425 µm
Tloušťka uhlíkového tlumiče
100 µm
Tloušťka vnitřní vrstvy pyrolytického uhlíku 35 µm
Tloušťka vrstvy SiC
35 µm
Tloušťka vnější vrstvy pyrolytického uhlíku
35 µm
Průměr grafitového jádra palivové koule
1,6 cm
Tloušťka obalu palivové koule
0,25 cm
Vnější průměr palivové koule
3,0 cm
Faktor plnění kanálů kulového loţe
55 %
Průměr palivových kanálů
19,8 cm
Rozteč palivových kanálů
25,0 cm
Počet palivových kanálů na PCA
19
Rozteč PCA
125,0 cm
Tab. 19 Materiálové parametry modulární konstrukce PB-AHTR [39]
Komponenta
Materiál
Hustota [kg/m3]
Jádro paliva
UC0,5O1,5
10,50
Uhlíkový tlumič
uhlík
1,00
Vnitřní vrstva pyrC
pyrolytický uhlík
1,87
Vrstva SiC
karbid křemíku
3,20
Vnější vrstva pyrC
pyrolytický uhlík
1,87
Matrice
grafit
1,60
Obal
grafit
1,74
Strukturní materiál
grafit
1,74
Reflektor
grafit
1,74
Chladivo
LiF-BeF2
1,987
1,936
1,960

Teplota [°C]
800
800
800
800
800
750
700
650
600
600 (vstupní t)
704 (výstupní t)
655 (střední t)

8.3.5. Cirkulace paliva
V případě modulárního provedení reaktoru PB-AHTR středy palivových koulí
obsahují inertní jádro s nízkou hustotou grafitu, které slouţí k úpravě vztlaku prstencovitých
koulí v tekuté soli. Koncept prstencovitých koulí také sniţuje spád teploty napříč oblastí
paliva, coţ rozšiřuje rozsah moţných hustot výkonu [42].
V reaktoru PB-AHTR jsou palivové koule vnášeny do aktivní zóny z dolního konce a
extrahovány z jejího horního konce. Střední hustota palivových koulí musí být niţší neţ
hustota tekuté soli tak, aby byly chladivem nadnášeny. Tímto způsobem vztlaková síla a
hydrodynamické síly vzestupného toku chladiva unášejí palivové koule směrem vzhůru.
Na výstupu z aktivní zóny se palivové koule sbíhají přes kónické horní plénum do
výsypných ţlabů, tvořených dlouhými a úzkými kanály, na konci kterých jsou odstraněny a
testovány na obsah 137Cs s cílem odhadnout jejich úroveň vyhoření. V případě, ţe je při
76

měření překročena přednastavená prahová hodnota, je palivová koule z reaktoru odstraněna a
nahrazena čerstvou, v opačném případě je recirkulována do aktivní zóny [39]. U reaktorů
s kulovým loţem probíhá výměna paliva kontinuálně a kaţdá koule obsahující palivo projde
aktivní zónou několikrát za sebou, neţ je dosaţeno maximálního moţného vyhoření [41].
8.3.6. Složení a vlastnosti chladiva
Pro reaktor PB-AHTR byla jako chladivo vybrána tekutá sůl LiF-BeF2 s molárním
sloţením v poměru 2:1 především proto, ţe v sobě kombinuje velkou objemovou tepelnou
kapacitu a relativně nízkou viskozitu. Její teplota tání je 459 °C a teplota varu 1430 °C.
Vstupní teplota chladiva do aktivní zóny je 600 °C a výstupní teplota činí 704 °C. Hustota
chladiva při střední teplotě aktivní zóny 655 °C je 1,96 g/cm3.
Lehké sloţky soli (lithium a beryllium) z ní činí dobrý neutronový moderátor a
v případě dutinového efektu od chladiva následný sníţený moderační účinek můţe
kompenzovat sníţený absorpční efekt, coţ vede k celkově negativnímu účinku na reaktivitu,
jestliţe je aktivní zóna podmoderovaná (má dostatečně nízký poměr atomů uhlíku k uranu).
Pouţitá sůl má vynikající materiálovou kompatibilitu a nízké korozní rychlosti u
grafitu a slitin niklu, pokud jsou z ní odstraněny nečistoty. Její aktivační produkty mají velmi
krátké poločasy přeměny a jejich úroveň radiace je nízká. Tato sůl má ovšem i některé
nevýhody. Obsahuje beryllium, které je chemicky toxické a vyţaduje monitorovací systém.
Taje při poměrně vysoké teplotě (459 °C), a proto musí být zabráněno přechodovým stavům
s podchlazením. Všechny součásti aktivní zóny musejí být udrţovány nad touto teplotou, aby
v nich nedošlo k zamrznutí soli.
Mezi sloţkami soli LiF-BeF2 působí izotop lithia 6 jako silný neutronový absorbátor.
Aby se sníţil jeho vliv na pokles reaktivity, je lithium obohaceno na 99,995 % izotopem
lithia 7. Dalšího úbytku izotopu 6Li je dosaţeno v aktivní zóně prostřednictvím (n,γ) reakcí,
avšak 6Li nemůţe být zcela odstraněno vzhledem k tomu, ţe je zároveň neustále produkováno
(n,α) reakcemi na izotopu 9Be. To znamená, ţe 6Li po čase dosáhne rovnováţné koncentrace,
která je nezávislá na celkové hustotě toku neutronů, avšak závisí pouze na spektru neutronů
[39], [40].
Jelikoţ absorpční účinný průřez 6Li je velký (~ 200.10-28 m2), čas potřebný k dosaţení
rovnováţného stavu je dostatečně krátký, aby byl nevýznamný vzhledem k době ţivotnosti
PB-AHTR. V rovnováţném stavu je mnoţství 6Li sníţeno asi na jednu desetinu počátečního
mnoţství, zatímco u ostatních sloţek soli nedochází k ţádným významným změnám v jejich
koncentraci [39]. Sníţení koncentrace izotopu 6Li generuje přibliţně 5 % přírůstek reaktivity
ze dvou důvodů: sníţení absorpce neutronů v soli a většího počtu tepelných neutronů, které
jsou k dispozici pro další štěpení.
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8.3.7. Modelování v MCNPX
V případě PB-AHTR se jedná o zajímavý a perspektivní způsob vyuţití tekutých solí
jako chladiva u reaktoru. Proto jsme se rozhodli simulovat rozloţení neutronového pole
v souboru palivových kanálů tvořícího modul tohoto reaktoru pomocí programu MCNPX.
V programu MCNPX byl modelován soubor palivových kanálů (PCA) o výšce 220 cm
a průměru 125 cm obklopený radiálním grafitovým reflektorem o stejné výšce a šířce 30 cm
s přilehlými částmi dolního a horního pléna (vstupního a výstupního sběrného prostoru pro
palivové koule) o výškách 50 cm. PCA je vyplněn hexagonální mříţí s 19 palivovými kanály
o průměru 19,8 cm a rozteči 25 cm vyplněnými opět hexagonální mříţí s palivovými koulemi
rozmístěnými ve sloupcích nad sebou a plovoucími v soli LiF-BeF2 o střední hustotě 1,96
g/cm3. Prostor uvnitř kónických formací dolního a horního pléna byl vyplněn směsí grafitu
(84 %) a soli LiF-BeF2 (16 %) (podobně jako v [39]). Palivové koule mají vnější průměr 3 cm
a skládají se ze tří vrstev: uhlíkového vnitřního jádra o průměru 1,6 cm a hustotě 1,00 g/cm3,
vnějšího obalu o tloušťce 0,25 cm z grafitu jaderné kvality o hustotě 1,74 g/cm3 a prstencové
mezivrstvy paliva ve formě UCO s obohacením 10 % homogenně rozptýleného v grafitové
matrici o průměrné hustotě 1,60 g/cm3.
Uspořádání bylo podobné experimentu provedenému v rámci projektu EROS na
reaktoru LR-0 s tím rozdílem, ţe v tomto experimentu bylo všech 19 kanálů grafitového
testovacího souboru místo koulí obsahujících palivo vyplněno palivovými proutky o průměru
0,753 cm s obohacením 3,6 % 235U v zirkoniovém pokrytí [44]. Rovněţ pouţitá sůl byla směs
60 % LiF – 40 % NaF s přírodním izotopickým sloţením lithia namísto 66 % LiF – 34 %
BeF2 s lithiem obohaceným izotopem 7Li na 99,995 %, jak je tomu u reaktoru PB-AHTR.
Na obrázku 68 lze vidět uspořádání testovacího souboru v experimentu provedeném
v rámci projektu EROS na reaktoru LR-0.

Obr. 68 Uspořádání testovacího souboru v experimentu provedeném v rámci projektu EROS
na reaktoru LR-0 [44]
Na obrázku 69 se nacházejí horizontální a vertikální řez geometrickým modelem
souboru palivových kanálů (PCA) modulárního reaktoru PB-AHTR a na obrázku 70 je pak
zobrazeno rozmístění palivových koulí v průřezu palivového kanálu.
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Na obrázcích 71 aţ 88 jsou zobrazena prostorová rozloţení neutronového pole v šesti
energetických grupách od 0 do 20 MeV postupně v horizontálním řezu a ve dvou vertikálních
řezech vedených rovinou xz a yz středem modelovaného souboru palivových kanálů. Je z nich
dobře patrné rozloţení výkonu v jednotlivých palivových kanálech.

Obr. 69 Horizontální a vertikální řez souborem palivových kanálů (PCA) modulárního
reaktoru PB-AHTR

Obr. 70 Rozmístění koulí obsahujících palivo v palivových kanálech PCA modulárního
reaktoru PB-AHTR
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Obr. 71 PCA 7LiF-BeF2 - horizontální řez –Obr. 74 PCA 7LiF-BeF2 - horizontální řez –
rovina xy - energie 0 – 0,5 eV
rovina xy - energie 10 keV – 100 keV

Obr. 72 PCA 7LiF-BeF2 - horizontální řez –Obr. 75 PCA 7LiF-BeF2 - horizontální řez –
rovina xy - energie 0,5 eV – 1 keV
rovina xy - energie 100 keV – 1 MeV

Obr. 73 PCA 7LiF-BeF2 - horizontální řez –Obr. 76 PCA 7LiF-BeF2 - horizontální řez –
rovina xy - energie 1 keV – 10 keV
rovina xy - energie 1 MeV – 20 MeV
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Obr. 77 PCA 7LiF-BeF2 - vertikální řez –Obr. 80 PCA 7LiF-BeF2 - vertikální řez –
rovina xz - energie 0 – 0,5 eV
rovina xz - energie 10 keV – 100 keV

Obr. 78 PCA 7LiF-BeF2 - vertikální řez –Obr. 81 PCA 7LiF-BeF2 - vertikální řez –
rovina xz - energie 0,5 eV – 1 keV
rovina xz - energie 100 keV – 1 MeV

Obr. 79 PCA 7LiF-BeF2 - vertikální řez –Obr. 82 PCA 7LiF-BeF2 - vertikální řez –
rovina xz - energie 1 keV – 10 keV
rovina xz - energie 1 MeV – 20 MeV
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Obr. 83 PCA 7LiF-BeF2 - vertikální řez –Obr. 86 PCA 7LiF-BeF2 - vertikální řez –
rovina yz - energie 0 – 0,5 eV
rovina yz - energie 10 keV – 100 keV

Obr. 84 PCA 7LiF-BeF2 - vertikální řez –Obr. 87 PCA 7LiF-BeF2 - vertikální řez –
rovina yz - energie 0,5 eV – 1 keV
rovina yz - energie 100 keV – 1 MeV

Obr. 85 PCA 7LiF-BeF2 - vertikální řez –Obr. 88 PCA 7LiF-BeF2 - vertikální řez –
rovina yz - energie 1 keV – 10 keV
rovina yz - energie 1 MeV – 20 MeV
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Na předchozích grafech lze vidět prostorové rozloţení neutronů v závislosti na energii
v souboru palivových kanálů. Výkon v souboru 19 palivových kanálů má typický parabolický
průběh. Je soustředěn na 7 prostředních kanálů, především na centrální kanál, kde dosahuje
maxima, zatímco ostatních 12 kanálů je zatíţeno méně. Rychlé neutrony vznikající ze štěpení
v palivu se koncentrují v místech palivových kanálů (obr. 76, 82 a 88). Postupně se moderují
jiţ v grafitové matrici uzavírající částice paliva uvnitř palivových koulí a moderace dále
pokračuje v jejich ochranné obalové vrstvě rovněţ z grafitu. Další moderace nastává při
průchodu neutronů grafitovým blokem mezi palivovými kanály. Při zpomalování dochází
k postupné homogenizaci rozloţení neutronů ve skupinách s niţší energií, aţ je pole tepelných
neutronů plně homogenizováno v celém grafitovém bloku. Jelikoţ jsou koule s palivem
naskládány v palivových kanálech těsně vedle sebe a prostředí mezi nimi je vyplněno solí
obsahující obohacené lithium a beryllium, je absorpce neutronů během zpomalování velmi
nízká. Dostáváme tak v konečném důsledku zhruba symetrii vůči ose z (obr. 71, 77 a 83), jeţ
je vertikální osou souboru palivových kanálů.
Pro srovnání bylo simulováno stejné uspořádání modulu reaktoru s tím rozdílem, ţe
místo obohaceného lithia bylo pouţité přírodní lithium. Výsledky jsou zobrazeny na
obrázcích 102 aţ 107 v příloze A, na kterých jsou grafy rozloţení neutronového pole
v souboru palivových kanálů, v tomto případě jsou však místo soli 7LiF-BeF2 jednotlivé
kanály naplněny solí LiF-NaF s přírodním sloţením lithia. Pro nízkoenergetické neutrony,
především pro skupinu neutronů s energií niţší neţ 0,5 eV, je na grafech dobře vidět vysoký
stupeň pohlcení v soli. Takové uspořádání by ovšem bylo hluboce podkritické a reaktor PBAHTR s danou konfigurací s touto solnou náplní by nemohl dosáhnout kritického stavu.
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Obr. 89 Srovnání rozloţení pole neutronů pro energetickou skupinu 0 aţ 0,5 eV
v horizontálním řezu PCA s náplní 7LiF-BeF2 (vlevo) a s náplní natLiF-NaF (vpravo)
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Závěr
Jedním z typů reaktorů IV. generace, které by měly umoţnit efektivnější vyuţití
jaderného paliva a sníţení mnoţství jaderného odpadu, jsou reaktory zaloţené na tekutých
solích. Ve výzkumu těchto reaktorů má Česká republika díky skupinám v ÚJV Řeţ, a.s. velmi
silnou pozici. Po řadě studií s vyuţitím solí s přírodním lithiem se plánují další experimenty,
ve kterých by se mělo vyuţívat i obohacené lithium. Tato práce se zabývá přípravou dalších
experimentů tohoto druhu se solným kanálem s fluoridovou náplní plánovaných na reaktoru
LR-0, které by měly navazovat na zmíněné experimenty uskutečněné v rámci programu
EROS projektu SPHINX v minulých letech.
V práci byly rozebrány termofyzikální a jaderné vlastnosti tekutých solí důleţité pro
jejich aplikace v nových typech jaderných reaktorů, kde mohou slouţit jako chladivo nebo i
palivo. Rovněţ byly popsány předchozí experimentální programy BLANKA, EROS a
FANTOM realizované na reaktorech LVR-15, LR-0 a VR-1 v rámci projektu SPHINX
modelujícího demonstrační jaderný transmutor na bázi roztavených fluoridových solí.
Naše skupina z OJS ÚJF AV ČR má dlouholeté zkušenosti s vyuţitím aktivačních
detektorů v řadě oblastí měření rozloţení pole neutronů. Proto jsem se zaměřil na uvedenou
oblast i v této studii. Prostřednictvím výpočetního kódu MCNPX jsem provedl simulace
solného kanálu obklopeného palivovými soubory a vloţeného do aktivní zóny reaktoru LR-0
v podobném uspořádání, jak tomu bylo v případě experimentálního programu EROS 2
projektu SPHINX. To je konfigurace, která je blízká předpokládané sestavě v nových testech.
Umístění aktivačních detektorů v solném kanálu jsem navrhl v souladu s konstrukcí
experimentální sestavy po průměru kanálu v osmi měřících kanálech, po čtyřech vloţených
drţácích na kaţdou stranu od středu a v kaţdém drţáku ve třech pozicích nad sebou, celkem
tedy 24 aktivačních fólií, které by měly monitorovat rozloţení neutronového pole v solném
kanálu. Pro měření jsem na základě posouzení vlastností vybral sadu aktivačních materiálů,
které by bylo moţné umístit do drţáků v experimentálních kanálech solného reaktoru a která
by měla pokrývat celé energetické spektrum neutronů v solném kanálu.
Pomocí transportního kódu MCNPX jsem v solném kanálu s náplní LiF-NaF o sloţení
60-40 molárních procent s přírodním poměrem izotopů 6Li a 7Li, s náplní 7LiF-NaF vysoce
obohacené o izotop 7Li, a dále pak s náplní 7LiF-BeF2 o sloţení 66-34 molárních procent
simuloval prostorové a energetické rozloţení pole neutronů v šesti energetických skupinách.
Dále byly v solném kanálu s těmito náplněmi zjišťovány výtěţky (n,γ) a (n,p) reakcí ve
vybraných aktivačních detektorech. Největší výtěţky reakcí připadaly na indiové a zlaté
aktivační fólie umístěné na prostředních pozicích v krajních měřících kanálech a v případě
pouţití přírodního lithia klesaly směrem do středu solného kanálu. Na základě výtěţků reakcí
a předpokládané plochy pod hlavními gama píky jednotlivých naprodukovaných izotopů jsem
odhadl, které aktivační reakce budou měřitelné. Z nich jsem vybral reakce (n,γ) na zlatě, indiu
a manganu, které pokrývají různé oblasti nízkoenergetické části spektra neutronů, a stanovil
jsem jeden z moţných nejvhodnějších plánů měření vzorků na detektoru. Samotná realizace
experimentálního výzkumu vlastností solí a experimentů s vyuţitím reaktoru LR-0 však
musela být kvůli zdrţení dodávky soli s obohaceným lithiem odloţena, a nestala se tak
součástí diplomové práce. Jejich realizace s vyuţitím výsledků této práce se však plánuje.
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Práce se ve své další části rovněţ zabývala konstrukcí pokročilého vysokoteplotního
reaktoru s kulovým loţem (PB-AHTR) v modulárním provedení, který představuje inovativní
koncept reaktoru spojující v sobě palivo v podobě potahovaných částic rozptýlených
v grafitové matrici a směs tekutých solí jako primární chladivo. V programu MCNPX byla
provedena simulace prostorového a energetického rozloţení neutronového pole v souboru
palivových kanálů tohoto reaktoru v podobném uspořádání, jako byl testovací modul
v experimentu realizovaném za pokojové teploty v rámci projektu EROS na reaktoru LR-0.
Z výsledků simulace je patrné rozloţení výkonu po výšce a průřezu modelovaného souboru
palivových kanálů naplněného grafitovými koulemi obsahujícími palivo.
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Příloha A
Prostorové a energetické rozloţení neutronového pole v solném kanálu s náplní 7LiF-BeF2
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0
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Obr. 90 Náplň 7LiF-BeF2 - horizontální řez -Obr. 93 Náplň 7LiF-BeF2 - horizontální řez střední pozice - energie 0 – 0,5 eV
střední pozice - energie 10 keV – 100 keV

Obr. 91 Náplň 7LiF-BeF2 - horizontální řez -Obr. 94 Náplň 7LiF-BeF2 - horizontální řez střední pozice - energie 0,5 eV – 1 keV
střední pozice - energie 100 keV – 1 MeV

Obr. 92 Náplň 7LiF-BeF2 - horizontální řez -Obr. 95 Náplň 7LiF-BeF2 - horizontální řez střední pozice - energie 1 keV – 10 keV
střední pozice - energie 1 MeV – 20 MeV
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Obr. 96 Náplň 7LiF-BeF2 - vertikální řez -Obr. 99 Náplň 7LiF-BeF2 - vertikální řez střední pozice - energie 0 – 0,5 eV
střední pozice - energie 10 keV – 100 keV

Obr. 97 Náplň 7LiF-BeF2 - vertikální řez -Obr. 100 Náplň 7LiF-BeF2 - vertikální řez střední pozice - energie 0,5 eV – 1 keV
střední pozice - energie 100 keV – 1 MeV

Obr. 98 Náplň 7LiF-BeF2 - vertikální řez -Obr. 101 Náplň 7LiF-BeF2 - vertikální řez střední pozice - energie 1 keV – 10 keV
střední pozice - energie 1 MeV – 20 MeV
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Obr. 102 PCA natLiF-NaF - horizontální řez –Obr. 105 PCA natLiF-NaF - horizontální řez –
rovina xy - energie 0 – 0,5 eV
rovina xy - energie 10 keV – 100 keV

Obr. 103 PCA natLiF-NaF - horizontální řez –Obr. 106 PCA natLiF-NaF - horizontální řez –
rovina xy - energie 0,5 eV – 1 keV
rovina xy - energie 100 keV – 1 MeV

Obr. 104 PCA natLiF-NaF - horizontální řez –Obr. 107 PCA natLiF-NaF - horizontální řez –
rovina xy - energie 1 keV – 10 keV
rovina xy - energie 1 MeV – 20 MeV
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Příloha B
Odhadované počty naprodukovaných jader a předpokládané plochy pod hlavními gama píky při
spektroskopickém měření aktivačních fólií s materiály 197Au, 55Mn, 186W, 115In v solném kanálu
s náplní 7LiF-NaF a 7LiF-BeF2
Tab. 20 Odhadované počty naprodukovaných jader v AF v solném kanálu s náplní 7LiF-NaF
náplň soli 7LiF-NaF
počet naprodukovaných jader
197
55
115
kanál
pozice [cm]
Au(n,γ)198Au
Mn(n,γ)56Mn 186W(n,γ)187W
In(n,γ)116mIn
-10,25
8
5833541
117519
600283
1302844
-7,65
7
5645980
110263
708775
1165872
-5,05
6
5114401
104895
517646
1166818
-3,15
5
5032496
103098
566542
1261745
3,15
1
5290234
101734
515947
1127637
5,05
2
5538758
102592
598156
1110497
7,65
3
5075860
105176
546038
1186271
10,25
4
5194503
110510
580957
1219226
7
Tab. 21 Předpokládané plochy pod hlavními gama píky v AF v solném kanálu s náplní LiF-NaF
t0 [min]
tm [hod]
počet impulzů v hlavním gama píku
56
187
116m
kanál
8 198Au
Mn
W
In
15
1
1329
266
60
3693
15
2
2644
470
118
5409
15
3
3946
626
174
6207
15
4
5233
745
229
6578
15
6
7766
905
334
6830
15
8
10246
999
433
6885
198
56
187
116m
kanál
7
Au
Mn
W
In
15
1
1287
250
71
3304
15
2
2559
441
139
4840
15
3
3819
587
206
5554
15
4
5065
699
271
5886
15
6
7517
849
395
6112
15
8
9917
937
511
6161
198
56
187
116m
kanál
6
Au
Mn
W
In
15
1
1165
238
52
3307
15
2
2318
420
102
4844
15
3
3459
558
150
5559
15
4
4588
665
198
5891
15
6
6809
808
288
6117
15
8
8983
891
374
6166
198
56
187
116m
kanál
5
Au
Mn
W
In
15
1
1147
234
56
3576
15
2
2281
412
111
5238
15
3
3404
549
165
6011
15
4
4514
653
216
6370
15
6
6700
794
315
6615
15
8
8839
876
409
6668
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t0 [min]
kanál

tm [hod]
15
15
15
15
15
15

kanál
15
15
15
15
15
15
kanál
15
15
15
15
15
15
kanál
15
15
15
15
15
15

1
1
2
3
4
6
8
2
1
2
3
4
6
8
3
1
2
3
4
6
8
4
1
2
3
4
6
8

počet impulzů v hlavním gama píku
56
Au
Mn
1206
231
2398
407
3578
542
4746
645
7043
783
9292
865
198
56
Au
Mn
1262
233
2511
410
3746
546
4968
650
7374
790
9728
872
198
56
Au
Mn
1157
238
2301
421
3433
560
4553
666
6758
810
8915
894
198
56
Au
Mn
1184
251
2355
442
3513
588
4660
700
6916
851
9124
939
198

187

116m

W

In

51
101
150
197
287
372
187

3196
4682
5372
5693
5912
5959
116m

W

In

60
118
174
228
333
432
187

3147
4610
5291
5607
5822
5869
116m

W

In

54
107
159
208
304
394
187

3362
4925
5652
5989
6219
6269
116m

W

In

58
114
169
222
323
419

3456
5062
5809
6156
6392
6443

Tab. 22 Odhadované počty naprodukovaných jader v AF v solném kanálu s náplní 7LiF-BeF2
náplň soli 7LiF-BeF2
počet naprodukovaných jader
197
55
115
kanál
pozice [cm]
Au(n,γ)198Au
Mn(n,γ)56Mn 186W(n,γ)187W
In(n,γ)116mIn
-10,25
8
6220448
140046
750416
1355398
-7,65
7
6321924
136156
617698
1288121
-5,05
6
5875619
131079
673975
1317705
-3,15
5
6173407
133045
648851
1291870
3,15
1
6564214
127959
649682
1334148
5,05
2
6041722
129465
680730
1253033
7,65
3
5941154
131212
633973
1276580
10,25
4
6490291
131569
640430
1357221
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Tab. 23 Předpokládané plochy pod hlavními gama píky v AF v solném kanálu s náplní 7LiF-BeF2
t0 [min]
tm [hod]
počet impulzů v hlavním gama píku
198
56
187
116m
kanál
8
Au
Mn
W
In
15
1
1417
317
75
3842
15
2
2820
560
147
5627
15
3
4207
746
218
6457
15
4
5580
887
287
6843
15
6
8281
1078
418
7106
15
8
10926
1190
541
7163
198
56
187
116m
kanál
7
Au
Mn
W
In
15
1
1441
309
62
3651
15
2
2866
545
121
5348
15
3
4276
725
179
6137
15
4
5671
863
236
6504
15
6
8417
1049
344
6753
15
8
11104
1157
446
6807
56
187
116m
kanál
6 198Au
Mn
W
In
15
1
1339
297
67
3735
15
2
2664
524
132
5471
15
3
3974
698
196
6278
15
4
5271
831
257
6653
15
6
7822
1009
375
6908
15
8
10320
1114
486
6964
56
187
116m
kanál
5 198Au
Mn
W
In
15
1
1407
302
65
3661
15
2
2799
532
127
5364
15
3
4175
708
189
6155
15
4
5538
843
248
6522
15
6
8219
1025
361
6773
15
8
10843
1131
468
6827
198
56
187
116m
kanál
1
Au
Mn
W
In
15
1
1496
290
65
3781
15
2
2976
512
128
5539
15
3
4440
681
189
6356
15
4
5888
811
248
6736
15
6
8739
985
362
6995
15
8
11530
1087
469
7050
198
56
187
116m
kanál
2
Au
Mn
W
In
15
1
1377
294
68
3551
15
2
2739
518
134
5202
15
3
4086
689
198
5970
15
4
5420
820
260
6326
15
6
8044
997
379
6569
15
8
10612
1100
491
6622
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počet impulzů v hlavním gama píku
56
187
116m
3
Au
Mn
W
In
15
1
1354
297
63
3618
15
2
2693
525
125
5300
15
3
4018
699
184
6082
15
4
5329
831
242
6445
15
6
7910
1010
353
6693
15
8
10435
1115
457
6746
56
187
116m
kanál
4 198Au
Mn
W
In
15
1
1479
298
64
3847
15
2
2942
526
126
5635
15
3
4390
700
186
6466
15
4
5822
834
245
6852
15
6
8641
1013
356
7116
15
8
11400
1118
462
7172
Pozn. t0 je doba mezi koncem ozařování a začátkem měření daného vzorku, t m je doba měření vzorku
t0 [min]
kanál

tm [hod]

198
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Příloha C
Příklad vstupního souboru MCNPX pro modelování solného kanálu
c Model solneho kanalu v AZ LR-0
c
c Specifikace bunek
c
c specifikace bunek solneho kanalu
c valcovy kanal
100 3 -1.293e-3 (-100) u=11
$ vzduch
101 3 -1.293e-3 (100 -101) u=11 $ vzduch
102 4 -2.7 (101) u=11
$ Al
c
c valcovy kanal se sondou s AF
110 5 -19.32 (-132 -130 131) u=21
$ 197Au
111 5 -19.32 (-133 -130 131) u=21
$ 197Au
112 5 -19.32 (-134 -130 131) u=21
$ 197Au
113 4 -2.7 (-100) #110 #111 #112 u=21 $ sonda s AF
114 3 -1.293e-3 (100 -101) u=21
$ vzduch
115 4 -2.7 (101) u=21
$ Al
c
c centralni segment
210 4 -2.7 (110 -111 64 -65)
$ Al
212 4 -2.7 (111 -112 64 -65)
$ Al
220 0 (-102 61 -62) fill=11
$ centralni kanal (kanal 1)
221 like 220 but fill=21 *trcl=(0 3.15 0) $ kan 2
222 like 220 but fill=11 &
*trcl=(2.72798 1.575 0 60 150 90 30 60 90 90 90 0) $ kan 3
223 like 220 but fill=11 &
*trcl=(2.72798 -1.575 0 120 150 90 30 120 90 90 90 0) $ kan 4
224 like 220 but fill=21 &
*trcl=(0 -3.15 0) $ kan 5
225 like 220 but fill=11 &
*trcl=(-2.72798 -1.575 0 120 30 90 150 120 90 90 90 0) $ kan 6
226 like 220 but fill=11 &
*trcl=(-2.72798 1.575 0 60 30 90 150 60 90 90 90 0) $ kan 7
227 2 -1.7 (-110 64 -65) #220 #221 #222 #223 #224 #225 #226 $ LiF-NaF
c
c segment 1 (horni segment)
231 like 220 but fill=21 *trcl=(0 5.05 0) $ kan 8
232 like 220 but fill=21 *trcl=(0 7.65 0) $ kan 9
233 like 220 but fill=21 *trcl=(0 10.25 0) $ kan 10
c segment 2
234 like 220 but fill=11 &
*trcl=(4.3734283 2.525 0 60 150 90 30 60 90 90 90 0) $ kan 11
235 like 220 but fill=11 &
*trcl=(6.6250943 3.825 0 60 150 90 30 60 90 90 90 0) $ kan 12
236 like 220 but fill=11 &
*trcl=(8.8767604 5.125 0 60 150 90 30 60 90 90 90 0) $ kan 13
c segment 3
237 like 220 but fill=11 &
*trcl=(4.3734283 -2.525 0 120 150 90 30 120 90 90 90 0) $ kan 14
238 like 220 but fill=11 &
*trcl=(6.6250943 -3.825 0 120 150 90 30 120 90 90 90 0) $ kan 15
239 like 220 but fill=11 &
*trcl=(8.8767604 -5.125 0 120 150 90 30 120 90 90 90 0) $ kan 16
c segment 4
240 like 220 but fill=21 &
*trcl=(0 -5.05 0) $ kan 17
241 like 220 but fill=21 &
*trcl=(0 -7.65 0) $ kan 18
242 like 220 but fill=21 &
*trcl=(0 -10.25 0) $ kan 19
c segment 5
243 like 220 but fill=11 &
*trcl=(-4.3734283 -2.525 0 120 30 90 150 120 90 90 90 0) $ kan 20
244 like 220 but fill=11 &
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*trcl=(-6.6250943 -3.825 0 120 30 90 150 120 90 90 90 0) $ kan 21
245 like 220 but fill=11 &
*trcl=(-8.8767604 -5.125 0 120 30 90 150 120 90 90 90 0) $ kan 22
c segment 6
246 like 220 but fill=11 &
*trcl=(-4.3734283 2.525 0 60 30 90 150 60 90 90 90 0) $ kan 23
247 like 220 but fill=11 &
*trcl=(-6.6250943 3.825 0 60 30 90 150 60 90 90 90 0) $ kan 24
248 like 220 but fill=11 &
*trcl=(-8.8767604 5.125 0 60 30 90 150 60 90 90 90 0) $ kan 25
c
c prepazky mezi segmenty
250 4 -2.7 (-50 40 64 -65) $ Al
251 4 -2.7 (-40 112 123 -125 64 -65) $ Al
252 4 -2.7 (-40 112 126 -124 64 -65) $ Al
253 4 -2.7 (-40 112 127 -123 64 -65) $ Al
254 4 -2.7 (-40 112 124 -128 64 -65) $ Al
255 4 -2.7 (-40 112 120 -121 64 -65) $ Al
256 4 -2.7 (-40 112 122 -120 64 -65) $ Al
c Al horni a dolni podstava
257 4 -2.7 (-50 65 -62) #220 #221 #222 #223 #224 #225 #226 #231 #232 #233 &
#234 #235 #236 #237 #238 #239 #240 #241 #242 #243 #244 #245 #246 #247 #248
258 4 -2.7 (-50 61 -64) #220 #221 #222 #223 #224 #225 #226 #231 #232 #233 &
#234 #235 #236 #237 #238 #239 #240 #241 #242 #243 #244 #245 #246 #247 #248
c
c LiF-NaF v segmentech okolo centralniho segmentu
259 2 -1.7 (-50 112) #231 #232 #233 #234 #235 #236 #237 #238 #239 #240 #241 &
#242 #243 #244 #245 #246 #247 #248 #250 #251 #252 #253 #254 #255 #256 &
#257 #258
c
c palivovy soubor obohaceni 4.4% U235
1 0 11 -14 -12 15 13 -16 lat=2 u=16 trcl=(0 23.6 0)&
fill=-11:11 -11:11 0:0 &
99999999999999999999999&
99999999999333333333339&
99999999993333333333339&
99999999933333333333339&
99999999333333333333339&
99999993333633633633339&
99999933333333333333339&
99999333333333333333339&
99993333633633633633339&
99933333333333333333339&
99333333333333333333339&
9 3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 9 & $ stred
93333333333333333333399&
93333333333333333333999&
93333633633633633339999&
93333333333333333399999&
93333333333333333999999&
93333633633633339999999&
93333333333333399999999&
93333333333333999999999&
93333333333339999999999&
93333333333399999999999&
99999999999999999999999
c
20 3 -1.293e-3 (-30 84 -60) u=3
21 11 -10.33 (30 -31 84 -60) u=3
22 3 -1.293e-3 (31 -32 84 -60) u=3
23 13 -6.44 (32 -33 84 -60) u=3
24 1 -1 (33 84 -60) u=3
c
26 1 -1 (-37 82 -60) u=9
c
30 3 -1.293e-3 (-38 82 -60) u=6
31 12 -7.9 (38 -39 82 -60) u=6
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32 1 -1 (39 82 -60) u=6
c
50 3 -1.293e-3 (-30 60 -85) u=3
51 11 -10.33 (30 -31 60 -85) u=3
52 3 -1.293e-3 (31 -32 60 -85) u=3
53 13 -6.44 (32 -33 60 -85) u=3
54 3 -1.293e-3 (33 60 -85) u=3
c
56 3 -1.293e-3 (-37 60 -87) u=9
c
60 3 -1.293e-3 (-38 60 -87) u=6
61 12 -7.9 (38 -39 60 -87) u=6
62 3 -1.293e-3 (39 60 -87) u=6
c
70 12 -7.9 (-33 83 -84) u=3
71 1 -1 (33 83 -84) u=3
72 12 -7.9 (-34 82 -83) u=3
73 1 -1 (34 82 -83) u=3
74 12 -7.9 (-34 81 -82) u=3
75 12 -7.9 (34 81 -82) u=3
76 3 -1.293e-3 (-38 81 -82) u=6
77 12 -7.9 (38 -39 81 -82) u=6
78 12 -7.9 (39 81 -82) u=6
79 12 -7.9 (-37 81 -82) u=9
c
80 12 -7.9 (-33 85 -86) u=3
81 3 -1.293e-3 (33 85 -86) u=3
82 12 -7.9 (-34 86 -87) u=3
83 3 -1.293e-3 (34 86 -87) u=3
84 12 -7.9 (-34 87 -88) u=3
85 12 -7.9 (34 87 -88) u=3
86 3 -1.293e-3 (-38 87 -88) u=6
87 12 -7.9 (38 -39 87 -88) u=6
88 12 -7.9 (39 87 -88) u=6
89 12 -7.9 (-37 87 -88) u=9
c
91 12 -7.9 (-37 80 -81) u=3
92 12 -7.9 (-37 80 -81) u=6
93 12 -7.9 (-37 80 -81) u=9
94 12 -7.9 (-37 88 -89) u=3
95 12 -7.9 (-37 88 -89) u=6
96 12 -7.9 (-37 88 -89) u=9
c
198 0 (-53) fill=16
200 like 198 but trcl=(20.44 -11.8 0)
201 like 198 but trcl=(-20.44 -11.8 0)
202 like 198 but trcl=(20.44 -35.5 0)
203 like 198 but trcl=(-20.44 -35.5 0)
204 like 198 but trcl=(0 -47.3 0)
c
c operna deska - mat Al
400 4 -2.7 (-200 202 -206)
c spodni nosna deska - mat Al
401 4 -2.7 (-201 202 206 -42)
402 4 -2.7 (-203 204 42 -52)
403 4 -2.7 (-202 204 -42)
404 4 -2.7 (-204 205 -207)
c horni deska - mat Al
405 4 -2.7 (-208 209 206 -52)
406 4 -2.7 (-209 210 206 -42)
c nosny obal - mat Al
407 4 -2.7 (-209 203 42 -52)
c vzduchove mezery po stranach operne desky a nad kanalem
408 3 -1.293e-3 (-200 201 206 -42)
409 3 -1.293e-3 (62 -210 -42)
410 3 -1.293e-3 (-208 210 -206)
c podstava pod kanalem a nosna deska
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411 12 -7.9 (-204 205 207 -215)
412 12 -7.9 (-205 211 -215)
413 12 -7.9 (-211 212 -217)
c
298 12 -7.9 (-204 211 -216)
300 like 298 but trcl=(20.44 -11.8 0)
301 like 298 but trcl=(-20.44 -11.8 0)
302 like 298 but trcl=(20.44 -35.5 0)
303 like 298 but trcl=(-20.44 -35.5 0)
304 like 298 but trcl=(0 -47.3 0)
206 1 -1 (-217 21 -20 52) #198 #200 #201 #202 #203 #204 &
#298 #300 #301 #302 #303 #304 #404 #411 #412 #413
207 3 -1.293e-3 (-217 20 -22 52) #198 #200 #201 #202 #203 #204
209 0 (-25 52) #198 #200 #201 #202 #203 #204 #206 #207 &
#298 #300 #301 #302 #303 #304 #404 #411 #412 #413
999 0 25
c Specifikace ploch
c
11 px -0.6375
12 p -1 1.732 0 1.275
13 p -1 -1.732 0 -1.275
14 px 0.6375
15 p -1 1.732 0 -1.275
16 p -1 -1.732 0 1.275
c
20 pz 60
21 pz -22.1
22 pz 160
c
25 so 300
c palivo
30 cz 0.07
31 cz 0.3765
32 cz 0.385
33 cz 0.455
34 cz 0.25
c
37 cz 5
38 cz 0.55
39 cz 0.63
c solny kanal a palivove soubory
40 rhp 0 0 0 0 0 60.0 0 11.1 0
50 rhp 0 0 0 0 0 60.0 0 11.3 0
53 rhp 0 23.6 -4.1 0 0 134.2 0 11.8 0
42 rhp 0 0 -4.1 0 0 141.3 0 11.3 0
52 rhp 0 0 -4.1 0 0 141.3 0 11.8 0
c
60 pz 60.0
61 pz 0
62 pz 60.0
63 pz 125.0
64 pz 0.5
65 pz 59.5
c
80 pz -4.15
81 pz -3.3
82 pz -2.8
83 pz -1.6
84 pz 0.5
85 pz 125.5
86 pz 127.6
87 pz 128.8
88 pz 129.3
89 pz 130.15
c valcovy kanal
100 cz 0.4
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101 cz 0.45
102 cz 0.6
c centralni valec
110 cz 4.0
111 cz 4.2
112 cz 4.4
c segmenty
120 py 0
121 py 0.2
122 py -0.2
123 1 px 0
124 2 px 0
125 3 px 0
126 4 px 0
127 5 px 0
128 6 px 0
c detektory
130 py -0.05
131 py -0.06
132 c/y 0 45.0 0.395
133 c/y 0 30.0 0.395
134 c/y 0 15.0 0.395
c operna deska a spodni nosna deska
200 pz 0
201 pz -1.9
202 pz -2.3
203 pz -2.5
204 pz -4.1
205 pz -4.4
206 cz 10.5
207 cz 11.1
208 pz 137.2
209 pz 133.2
210 pz 132.6
c podstava pod kanalem a nosna deska
211 pz -16.6
212 pz -22.1
215 cz 11.8
216 c/z 0 23.6 11.8
217 cz 173.5
c
*tr1 0 0 0 30 60 90 120 30 90 90 90 0
*tr2 0 0 0 30 120 90 60 30 90 90 90 0
*tr3 0.2 0 0 30 60 90 120 30 90 90 90 0
*tr4 -0.2 0 0 30 120 90 60 30 90 90 90 0
*tr5 -0.2 0 0 30 60 90 120 30 90 90 90 0
*tr6 0.2 0 0 30 120 90 60 30 90 90 90 0
c
mode n
imp:n 1 120r 0
phys:n 20 3j -1
c
c Specifikace materialu
c
m1 1001.60c 2 &
8016.60c 1
$ voda
c m2 11023.60c 0.4 &
c 9019.60c 1.0 &
c 3006.60c 0.045 &
c 3007.60c 0.555 $ LiF-NaF 60/40
m2 11023.60c 0.4 &
9019.60c 1.0 &
3006.60c 0.00003 &
3007.60c 0.59997 $ 99.995% 7Li LiF-NaF 60/40
m3 7014.60c -0.755 &
8016.60c -0.245 $ vzduch
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m4 13027.60c 0.99606 &
14000.60c 0.00060 &
26056.60c 0.00300 &
29063.60c 0.00005 &
25055.60c 0.00005 &
12000.60c 0.00003 &
24052.60c 0.00001 &
28058.60c 0.00003 &
22000.60c 0.00017 $ Al 99,6%
m5 79197.60c 1 $ 197Au
m11 92235.60c 0.044 &
92238.60c 0.956 &
8016.60c 2
$ palivo 4.4% U235
m12 26054.60c -0.040915 &
26056.60c -0.642278 &
26057.60c -0.014833 &
26058.60c -0.001974 &
24050.60c -0.007821 &
24052.60c -0.1508202 &
24053.60c -0.0171018 &
24054.60c -0.004257 &
25055.60c -0.020000 &
28058.60c -0.0680769 &
28060.60c -0.0262231 &
28061.60c -0.0011399 &
28062.60c -0.0036345 &
28064.60c -0.0009256 $ 08N18H10T
m13 40000.60c 0.99 &
41093.60c 0.01 $ pokryti ZrNb
endmd
c
c spektrum
e0 1e-9 50log 20
f4:n (110<221)
f14:n (111<221)
f24:n (112<221)
f34:n (110<224)
f44:n (111<224)
f54:n (112<224)
f64:n (110<231)
f74:n (111<231)
f84:n (112<231)
f94:n (110<232)
f104:n (111<232)
f114:n (112<232)
f124:n (110<233)
f134:n (111<233)
f144:n (112<233)
f154:n (110<240)
f164:n (111<240)
f174:n (112<240)
f184:n (110<241)
f194:n (111<241)
f204:n (112<241)
f214:n (110<242)
f224:n (111<242)
f234:n (112<242)
c
c vytezky reakci 197Au(n,g)198Au
f304:n (110<221)
fm304 0.0030574 5 102
f314:n (111<221)
fm314 0.0030574 5 102
f324:n (112<221)
fm324 0.0030574 5 102
f334:n (110<224)
fm334 0.0030574 5 102
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f344:n (111<224)
fm344 0.0030574 5 102
f354:n (112<224)
fm354 0.0030574 5 102
f364:n (110<231)
fm364 0.0030574 5 102
f374:n (111<231)
fm374 0.0030574 5 102
f384:n (112<231)
fm384 0.0030574 5 102
f394:n (110<232)
fm394 0.0030574 5 102
f404:n (111<232)
fm404 0.0030574 5 102
f414:n (112<232)
fm414 0.0030574 5 102
f424:n (110<233)
fm424 0.0030574 5 102
f434:n (111<233)
fm434 0.0030574 5 102
f444:n (112<233)
fm444 0.0030574 5 102
f454:n (110<240)
fm454 0.0030574 5 102
f464:n (111<240)
fm464 0.0030574 5 102
f474:n (112<240)
fm474 0.0030574 5 102
f484:n (110<241)
fm484 0.0030574 5 102
f494:n (111<241)
fm494 0.0030574 5 102
f504:n (112<241)
fm504 0.0030574 5 102
f514:n (110<242)
fm514 0.0030574 5 102
f524:n (111<242)
fm524 0.0030574 5 102
f534:n (112<242)
fm534 0.0030574 5 102
c
tmesh
rmesh1:n flux
cora1 -60 119i 60
corb1 -60 119i 60
corc1 0 20 40 60
ergsh1 0 5e-7 $ energie 0 - 0.5 eV
c
rmesh11:n flux
cora11 -60 119i 60
corb11 -3 3
corc11 -20 99i 80
ergsh11 0 5e-7 $ energie 0 - 0.5 eV
c
rmesh21:n flux
cora21 -60 119i 60
corb21 -60 119i 60
corc21 0 20 40 60
ergsh21 5e-7 1e-3 $ energie 0.5 eV - 1 keV
c
rmesh31:n flux
cora31 -60 119i 60
corb31 -3 3
corc31 -20 99i 80
ergsh31 5e-7 1e-3 $ energie 0.5 eV - 1 keV
c
rmesh41:n flux
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cora41 -60 119i 60
corb41 -60 119i 60
corc41 0 20 40 60
ergsh41 1e-3 1e-2 $ energie 1 keV - 10 keV
c
rmesh51:n flux
cora51 -60 119i 60
corb51 -3 3
corc51 -20 99i 80
ergsh51 1e-3 1e-2 $ energie 1 keV - 10 keV
c
rmesh61:n flux
cora61 -60 119i 60
corb61 -60 119i 60
corc61 0 20 40 60
ergsh61 1e-2 1e-1 $ energie 10 keV - 100 keV
c
rmesh71:n flux
cora71 -60 119i 60
corb71 -3 3
corc71 -20 99i 80
ergsh71 1e-2 1e-1 $ energie 10 keV - 100 keV
c
rmesh81:n flux
cora81 -60 119i 60
corb81 -60 119i 60
corc81 0 20 40 60
ergsh81 1e-1 1 $ energie 100 keV - 1 MeV
c
rmesh91:n flux
cora91 -60 119i 60
corb91 -3 3
corc91 -20 99i 80
ergsh91 1e-1 1 $ energie 100 keV - 1 MeV
c
rmesh101:n flux
cora101 -60 119i 60
corb101 -60 119i 60
corc101 0 20 40 60
ergsh101 1 20 $ energie 1 MeV - 20 MeV
c
rmesh111:n flux
cora111 -60 119i 60
corb111 -3 3
corc111 -20 99i 80
ergsh111 1 20 $ energie 1 MeV - 20 MeV
endmd
c
prdmp j 100 1
kcode 4000000 1.0 100 1100
ksrc -19.1 11.8 30 &
-18.5 -13 30 &
18.5 -10.8 30 &
-17.9 14 30
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Příloha D
Příklad vstupního souboru MCNPX pro modelování souboru palivových kanálů PB-AHTR
c PCA MPB-AHTR
1 0
23
2 0
-1 fill=1
3 0
-2 3 -4 5 -6 7 u=1 lat=2
fill=-4:4 -4:4 0:0
333333333
333333333
333322233
333222233
332222233
332222333
332223333
333333333
333333333
4 0
-8 fill=4 u=2
5 3 -1.74
8 u=2
6 3 -1.74
-16 u=3
7 0
-9 10 -11 12 -13 14 u=4 lat=2
fill=-4:4 -4:4 0:0
666666666
666665566
666555556
665555556
665555566
655555566
655555666
665566666
666666666
8 0
-15 fill=8 u=5
9 1 -1.96 15 u=5
10 1 -1.96
-17 u=6
c vnitrek palivovych kouli
11 3 -1.74 19 u=7
12 4 -1.60
-19 20 u=7
13 3 -1.00
-20 u=7
c
14 2 -1.775 -24
15 2 -1.775 -25
16 3 -1.74 1 -21 24 25
17 3 -1.74 21 -22
18 3 -1.74 22 -23
c palivove koule
101 0
-18 fill=7 u=8
102 like 101 but trcl=(0 0 3) u=8
103 like 101 but trcl=(0 0 6) u=8
104 like 101 but trcl=(0 0 9) u=8
105 like 101 but trcl=(0 0 12) u=8
106 like 101 but trcl=(0 0 15) u=8
107 like 101 but trcl=(0 0 18) u=8
108 like 101 but trcl=(0 0 21) u=8
109 like 101 but trcl=(0 0 24) u=8
110 like 101 but trcl=(0 0 27) u=8
111 like 101 but trcl=(0 0 30) u=8
112 like 101 but trcl=(0 0 33) u=8
113 like 101 but trcl=(0 0 36) u=8
114 like 101 but trcl=(0 0 39) u=8
115 like 101 but trcl=(0 0 42) u=8
116 like 101 but trcl=(0 0 45) u=8
117 like 101 but trcl=(0 0 48) u=8
118 like 101 but trcl=(0 0 51) u=8
119 like 101 but trcl=(0 0 54) u=8
120 like 101 but trcl=(0 0 57) u=8
121 like 101 but trcl=(0 0 60) u=8
122 like 101 but trcl=(0 0 63) u=8
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123 like 101 but trcl=(0 0 66) u=8
124 like 101 but trcl=(0 0 69) u=8
125 like 101 but trcl=(0 0 72) u=8
126 like 101 but trcl=(0 0 75) u=8
127 like 101 but trcl=(0 0 78) u=8
128 like 101 but trcl=(0 0 81) u=8
129 like 101 but trcl=(0 0 84) u=8
130 like 101 but trcl=(0 0 87) u=8
131 like 101 but trcl=(0 0 90) u=8
132 like 101 but trcl=(0 0 93) u=8
133 like 101 but trcl=(0 0 96) u=8
134 like 101 but trcl=(0 0 99) u=8
135 like 101 but trcl=(0 0 102) u=8
136 like 101 but trcl=(0 0 105) u=8
137 like 101 but trcl=(0 0 108) u=8
138 like 101 but trcl=(0 0 -3) u=8
139 like 101 but trcl=(0 0 -6) u=8
140 like 101 but trcl=(0 0 -9) u=8
141 like 101 but trcl=(0 0 -12) u=8
142 like 101 but trcl=(0 0 -15) u=8
143 like 101 but trcl=(0 0 -18) u=8
144 like 101 but trcl=(0 0 -21) u=8
145 like 101 but trcl=(0 0 -24) u=8
146 like 101 but trcl=(0 0 -27) u=8
147 like 101 but trcl=(0 0 -30) u=8
148 like 101 but trcl=(0 0 -33) u=8
149 like 101 but trcl=(0 0 -36) u=8
150 like 101 but trcl=(0 0 -39) u=8
151 like 101 but trcl=(0 0 -42) u=8
152 like 101 but trcl=(0 0 -45) u=8
153 like 101 but trcl=(0 0 -48) u=8
154 like 101 but trcl=(0 0 -51) u=8
155 like 101 but trcl=(0 0 -54) u=8
156 like 101 but trcl=(0 0 -57) u=8
157 like 101 but trcl=(0 0 -60) u=8
158 like 101 but trcl=(0 0 -63) u=8
159 like 101 but trcl=(0 0 -66) u=8
160 like 101 but trcl=(0 0 -69) u=8
161 like 101 but trcl=(0 0 -72) u=8
162 like 101 but trcl=(0 0 -75) u=8
163 like 101 but trcl=(0 0 -78) u=8
164 like 101 but trcl=(0 0 -81) u=8
165 like 101 but trcl=(0 0 -84) u=8
166 like 101 but trcl=(0 0 -87) u=8
167 like 101 but trcl=(0 0 -90) u=8
168 like 101 but trcl=(0 0 -93) u=8
169 like 101 but trcl=(0 0 -96) u=8
170 like 101 but trcl=(0 0 -99) u=8
171 like 101 but trcl=(0 0 -102) u=8
172 like 101 but trcl=(0 0 -105) u=8
173 like 101 but trcl=(0 0 -108) u=8
174 1 -1.96 -17 #101 #102 #103 #104 #105 #106 #107 #108 #109 #110 #111 #112 &
#113 #114 #115 #116 #117 #118 #119 #120 #121 #122 #123 #124 #125 #126 &
#127 #128 #129 #130 #131 #132 #133 #134 #135 #136 #137 #138 #139 #140 &
#141 #142 #143 #144 #145 #146 #147 #148 #149 #150 #151 #152 #153 #154 &
#155 #156 #157 #158 #159 #160 #161 #162 #163 #164 #165 #166 #167 #168 &
#169 #170 #171 #172 #173 u=8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

rhp 0 0 0 0 0 220 62.5 0 0
p 0.8660 -0.5 0 12.5
p 0.8660 -0.5 0 -12.5
p 0.8660 0.5 0 12.5
p 0.8660 0.5 0 -12.5
py 12.5
py -12.5
cz 9.9
p 0.8660 -0.5 0 1.5
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

p 0.8660 -0.5 0 -1.5
p 0.8660 0.5 0 1.5
p 0.8660 0.5 0 -1.5
py 1.5
py -1.5
cz 1.5
cz 15
cz 2.0
s 0 0 110 1.50
s 0 0 110 1.25
s 0 0 110 0.80
rhp 0 0 -50 0 0 320 62.5 0 0
rhp 0 0 -50 0 0 320 72.5 0 0
rcc 0 0 -50 0 0 320 92.5
trc 0 0 220 0 0 50 62.5 52.5
trc 0 0 0 0 0 -50 62.5 52.5

mode n
imp:n 0 1 90r
phys:n 20 3j -1
c
m1 9019.60c 4.0 &
4009.60c 1.0 &
3006.60c 0.0001 &
3007.60c 1.9999 $ 99.995% 7Li LiF-BeF2 2:1
m2 9019.60c 4.0 &
4009.60c 1.0 &
3006.60c 0.0001 &
3007.60c 1.9999 &
6000.60c 5.25 $ LiF-BeF2 16% C 84%
m3 6000.60c 1 $ grafit
m4 6000.60c 1 &
92235.60c 0.000277 &
92238.60c 0.002500 &
8016.60c 0.004166 $ UCO 10% U235 + C matrix 1:360
endmd
c
tmesh
rmesh1:n flux
cora1 -60 119i 60
corb1 -60 119i 60
corc1 110 160
ergsh1 0 5e-7 $ energie 0 - 0.5 eV
c
rmesh11:n flux
cora11 -60 119i 60
corb11 -5 5
corc11 0 219i 220
ergsh11 0 5e-7 $ energie 0 - 0.5 eV
c
rmesh21:n flux
cora21 -60 119i 60
corb21 -60 119i 60
corc21 110 160
ergsh21 5e-7 1e-3 $ energie 0.5 eV - 1 keV
c
rmesh31:n flux
cora31 -60 119i 60
corb31 -5 5
corc31 0 219i 220
ergsh31 5e-7 1e-3 $ energie 0.5 eV - 1 keV
c
rmesh41:n flux
cora41 -60 119i 60
corb41 -60 119i 60
corc41 110 160
ergsh41 1e-3 1e-2 $ energie 1 keV - 10 keV
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c
rmesh51:n flux
cora51 -60 119i 60
corb51 -5 5
corc51 0 219i 220
ergsh51 1e-3 1e-2 $ energie 1 keV - 10 keV
c
rmesh61:n flux
cora61 -60 119i 60
corb61 -60 119i 60
corc61 110 160
ergsh61 1e-2 1e-1 $ energie 10 keV - 100 keV
c
rmesh71:n flux
cora71 -60 119i 60
corb71 -5 5
corc71 0 219i 220
ergsh71 1e-2 1e-1 $ energie 10 keV - 100 keV
c
rmesh81:n flux
cora81 -60 119i 60
corb81 -60 119i 60
corc81 110 160
ergsh81 1e-1 1 $ energie 100 keV - 1 MeV
c
rmesh91:n flux
cora91 -60 119i 60
corb91 -5 5
corc91 0 219i 220
ergsh91 1e-1 1 $ energie 100 keV - 1 MeV
c
rmesh101:n flux
cora101 -60 119i 60
corb101 -60 119i 60
corc101 110 160
ergsh101 1 20 $ energie 1 MeV - 20 MeV
c
rmesh111:n flux
cora111 -60 119i 60
corb111 -5 5
corc111 0 219i 220
ergsh111 1 20 $ energie 1 MeV - 20 MeV
c
rmesh121:n flux
cora121 -5 5
corb121 -60 119i 60
corc121 0 219i 220
ergsh121 0 5e-7 $ energie 0 - 0.5 eV
c
rmesh131:n flux
cora131 -5 5
corb131 -60 119i 60
corc131 0 219i 220
ergsh131 5e-7 1e-3 $ energie 0.5 eV - 1 keV
c
rmesh141:n flux
cora141 -5 5
corb141 -60 119i 60
corc141 0 219i 220
ergsh141 1e-3 1e-2 $ energie 1 keV - 10 keV
c
rmesh151:n flux
cora151 -5 5
corb151 -60 119i 60
corc151 0 219i 220
ergsh151 1e-2 1e-1 $ energie 10 keV - 100 keV
c
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rmesh161:n flux
cora161 -5 5
corb161 -60 119i 60
corc161 0 219i 220
ergsh161 1e-1 1 $ energie 100 keV - 1 MeV
c
rmesh171:n flux
cora171 -5 5
corb171 -60 119i 60
corc171 0 219i 220
ergsh171 1 20 $ energie 1 MeV - 20 MeV
endmd
c
prdmp j 50 1
kcode 200000 1.0 50 550
ksrc 0 -1 110 &
0 24 110 &
0 -26 110 &
-21.6 11.5 110 &
-21.6 -13.5 110 &
21.6 11.5 110 &
21.6 -13.5 110
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