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Zpracování vyhořelého jaderného paliva z lehkovodních reaktoru. Přehled současného stavu. 
Abstrakt 

Je dán komplexní přehled současného stavu regenerace vyhořelého jaderného paliva z LWR 
/do č. 18 včetně služby INIS z roku 1977/. Zvláštní pozornost je věnována regeneračním 
jrocesum na zpracování odpadu, otázkám bezpečnosti a regeneračním závodům. 

V příloze je současný stav ilustrován na příkladě projektovaného velkého německého re
generačního závodu KEWA. 

The Reprocessing of Irradiated Nuclear Fuel from Light Water Reactors. Present status 
review. 

Abstract 
A comprehensive present status review of reprocessing of irradiated nuclear fuel from 
LWR's is presented /covering references to No. 18 (1977! of INIS inclusively/. Special 
attention was given to regeneration processes, processes of waste management, questions 
of security and reprocessing plants. 

In addendum the present status is shown by example of the projected large German 
reprocessing plant tvEWA. 
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Seznam použitých zkratek a symbolu 

A. Odborné 

ALARA As low as reasonably achievable 
LWR Lehkovodnl reaktory /Light water reactor/ 
BWR Varné reaktory /Boiling water reactor/ 
PWR Tlakovodní reaktory /Pressurized water reactor/ 
DFx Dekontaminační faktor /udává očištění produktu "A" od látky "X"/ 

= (Cx)poč. (Cx)prod. 
(CA)poč. (CA)prod. 

С » а С_ r o d jsou koncentrace počáteční a v produktu 
/g/ Plynný 
/1/ Kapalný 
/s/ Pevný 
NAO Nízkoaktivní odpady 
SAO Středně aktivní odpady 
VAO Vysoko aktivní odpady 
Pš Produkty štěpen' 
RZ Regenerační závod 
T Tritium 
TBF Tributylfosfát 
TU Transuranový prvek 
RA Radioaktivní 

B. Ostatní 
AGNS Allied-General Nuclear Services 
BNFL British Nuclear Fuels Limited 
CEA Comité a 1 'i-nergie Atomique 
CNEN Comitato Nazionale per 1'Energia Nucleare 
NFS Nuclear Fuel Service 
GFK Gesellschaft fiir Kernforschung 
IAEA International Atonic Energy Agency 
INIS International Nuclear Information System 
KEHA Kernbrennstoff - Wiederaufarbeitunggesellschaft 
KFK Kernforschung Karlsruhe 
Euroch. Eurochemic 
ORNL Oak Ridge National Laboratory 
PNC Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation 
RFCC Regional Fuel Cycle Centres 
TAHARA Technlkumsafbau eines ModelIs elner automatislertien Reprocessing Anlage 
USAEC United States Atomic Energy Commission 
WAX Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe 
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1. ÚVOD 
Přepracování vyhořelého paliva z lehkovodních reaktorů /LWR/ je podle názoru odbor

níku nutné jak z ekologického, tak i z ekonomického hlediska, neboř se tak zlepší pod
mínky pro likvidaci radioaktivních /RA/ odpadu a získají se U, Pu a případně i další 
užitečné složky, jako jsou produkty štěpení /Pš/ pro ozairovacl účely nebo Xe, Rh či Zr. 
Pouhé skladování vyhořelého jaderného paliva /"throw-away" metoda/ vlastně není žádnou 
alternativou přepracování, protože tato možnost zůstává stále na úrovni ideového návrhu. 
Dosud není znám žádný postup, který by umožnil palivo bez dalšího zpracování skladovat 
až do doby, kdy by přestalo být pro člověka nebezpečné a ani se takovýto postup technic
ky neřeší. 

Přijetím "throw-away" koncepce by se zvýšily nároky r.a těžbu 0 a na jeho obohacová
ní ve srovnání s recyklací U a Pu po regeneraci paliva a znemožnil by se rozvoj rychlých 
reaktorů. Nicméně se tato koncepce bere někdy jako základ pro hodnocení ekonomické výhod
nosti přepracování paliva. Je ovšem otázkou, jaké má takové hodnocení smysl, jestliže se 
na regeneraci paliva budeme dívat jako na základní článek procesu likvidace RA odpadů 
z jaderného reaktoru. 

Role, kterou zpracování vyhořelého paliva hrálo v palivovém cyklu, se měnila s do
bou. Dlouho byl kladen hlavní důraz na získání U a Pu z vyhořelého paliva. V posledních 
letech se však nazírání na úlohu zpracování paliva radikálně změnilo a hlavní úkol zpra
cování paliva se spatřuje v bezpečné likvidaci RA odpadů, bez níž není možný další roz
voj jaderné energetiky. Toto zdůraznění úlohy přepracování při likvidaci Ra odpadů ovšem 
neznamená, že by získání U a Pu ztratilo na svém významu. Recyklace и a Pu pomáhá řešit 
zásobování palivového cyklu LWR surovinami. Získané Pu může být též použito v rychlých 
reaktorech, které v současné době představují jedinou reálnou cestu к dlouhodobému krytí 
stále rostoucích potřeb energie. 

Jestliže vyhořelé palivo obsahuje okol. 0,9 % и 235 /vyhořelé palivo z W E R 440 ob
sahuje 1,15 % U 235/ а б kg štěpitelného Pu/t ÍU+Pu) (tab. 2 ), pak v případě, že U bude 
znovu obohacen v obohacovacím závodě a Pu bude recyklováno do LWR nebo do rychlého i sek
toru. Siní celkové roční úspory pro regenerační závod /RZ/ o kapacitě 1 500 t U/rok, 
který nuže zpracovat vyhořelé palivo ze 45 - 50 LWR o výkonu 1 000 MWe, 3 500 t přírod
ního 0 a 10 «operačních jednotek ' '' tj. asi 15 % z celkové potřeby U. Během ivaceti 
let provozu RZ by činily celkové peněžní úspory 4,5 miliardy dolarů za přírodní U 
a 2 miliardy dolaru za úsporu separační práce při cenách 64 dolarů/l kg U a 100 dolarů 
za jednotku separační práce. Získané Pu by mohlo zásobit palivem 20 rychlých reaktorů 
o výkonu 1 000 MWe. 
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2. EKONOMIKA REGENERACE A PROBLÉMY lAJlSŤOVANÍ REGENERAČNÍCH KAPACIT 
Z úvodu vyplývá, že by výstavba regeneračních závodu měla být zajišťována stejné 

důrazné,jako výstavba vlastních reaktoru. Skutečnost je však zcela odlišná a hrozí ne
bezpečí, že regenerace paliva se stane úzkým profilem rozvoje jaderné energetiky. 

/69/ Podle údajů z roku 1976' se odhaduje roční světová produkce vyhořelého paliva 
z LWR /PHR : BWR = 2 : 1/ v letech 1975 a 1980 minimálně na 900 a 2 800 a v roce 1985 
na 8 OOO tun U /tab. 3 /. Z tabulky 1 vyplývá, ie v letech 1975 a 1980 mají být к dis
pozici přepracovací kapacity 35 a 2 100 a v roce 1985 5 130 tun vyhořelého paliva za 
rok, přičeši lze očekávat, ie termíny spouštění RZ nebudou většinou dodrženy a ie RZ 
nebudou hned pracovat na svou plnou kapacitu. Z tohoto srovnání vyplývá, ie rozvoj pře
pracovací ch kapacit stále pokulhává za potřebou. 

Zkušenosti s přepracováním vyhořelého paliva z LWR jsou zatím velmi malé, protoie 
/19/ 

podle údaje z roku 1976 bylo celkem zpracováno pouze 555 t vyhořelého paliva /vyho
řelého paliva s přírodním U byly již přepracovány desetitisíce tun/, z toho 240 t v RZ 
Nuclear Fuel Service, 170 t v RZ Eurochemic, 100 t v RZ Windscale a 45 t v RZ WAK. Jaké 
jsou příčiny tohoto neutěSeného stavu, který je v tak příkrém rozporu s ještě nedávnými 
obavami z přebytku přepracovacích kapacit a nízkého využití stávajících RZ? Jsou to po
tíže rázu technického, finančního, ekonomického i politického. 

Technické potíže vyplývají z podstatně vyššího stupně vyhoření /5-10x/, z většího 
m .ožství Pu /3x/ a složitější konstrukce palivových článku, než tomu bylo u dříve zpra
covávaných palivových Slánku. To s sebou přineslo ztížení mechanických operací s horký
mi materiály v prostředí s velmi vysokou úrovní záření, problémy kritičnosti v zaříze
ních o velké kapacitě a problémy s pevnými usazeninami v nejaktivnější části procesu. 
Tyto nové problémy byly povodně značně podceněny, a tak se nesplnily optimistické před
povědi, podle nichž mělo být zvládnutí regenerace vyhořelého paliva z LWR poměrně krát
kodobou záležitostí, vzhledem к dlouholetým zkušenostem získaným při regeneraci vyhoře
lého paliva s přírodním U, kterou je možno považovat za bezpečně technicky zvládnutou 
ve velkém průmyslovém měřítku. 

К výše uvedeným technologickým problémům přistupují problémy vyplývající z nutnosti 
projektovat RZ pro budoucí bezpečnostní normy, které se stále zpřísňují. To je úkol znač
né nesnadný vzhledem к délce výstavby RZ, к obtížnosti stanovení stupně rizika /např. 
pro zřícení se tělesa na RZ, zemětřesení, sabotáž apod./ а к celkové nevyjasněnosti 
ve zpracování a likvidaci RA odpadů. 

Všechny tyto okolnosti vedou ke zvyšování investičních a provozních nákladů, při
čemž lze tyfe náklady těžko vyjádřit konečnou cifrou. Investiční náklady na RZ o kapaci
tě 1 500 t/rok se odhadují na ÍO t a jsou rozloženy na dobu asi 10 let' . To vede 
к velmi vysoké ceně kapitálu a odpisům, takže každé zastavení provozu RZ je velmi ná
kladné. Z toho důvodu je nutno v RZ použít zařízení co nejspolehlivější a s dostatečnou 
provozní kapacitou. Přitom lze těžko projektovat RZ tak, aby během celé jeho životnosti 
jej nebylo nutno adaptovat, at již s cílem využití nových zařízení nebo vyhovění někte
rému z budoucích bezpečnostních předpisů. 

Za této situace by provozovatel RZ musel vynaložit obrovské finanční prostředky, 
které by mu po dlouhou dobu nepřinášely žádný zisk a byl by vystaven mimořádnému riziku. 
Východiskem je buč spoluúčast zákazníka /provozovatele reaktoru/ přímo na financování 
RZ, nebo platba části poplatku na regenerační služby předem. 

Politické potíže vyplývají ze značného odporu veřejnosti proti rozvoji jaderné ener
getiky vůbec a zpracování paliva zvláště /zejména v USA a NSR, zčásti též ve Francii/. 
Tento odpor celkově vede к podstatnému zpřísňování bezpečnostních předpisů. Např. americ
ké ústřední orgány pod tlakem veřejnosti pozastavily udělování licencí na přepracování 
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paliva do doby, než bude vyjasněna otázka recyklace Pu a zpracování a likvidace odpadů. 
V důsledku toho se pravděpodobně prodlouží adaptace RZ Nuclear Fuel Service započatá 
v roce 1973 až do roku 1983 a závod v Barnwell začne pracovat místo v roce 1975 nejdříve 
v roce 1978. Také v NSR se uvažuje o vyhlášení jaderného moratoria na tři až pét, pří
padně deset let. Moratorium by mělo skončit až po udělení prvního povolení к výstavbě 

/74/ střediska pro uskladňováni RA odpadu 
Je přirozené, že se všechny zmíněné potíže spolu s rostoucí inflací a růstem cen U 

projeví i na ceně za zpracování paliva. Tato cena v posledních letech prudce vzrostla. 
Zatímco v roce 1970 se za zpracování J kg U platilo 18 i, pak se dnes počítá s cenou 
250 - 350 $ /"- 1 OOO DM/, v níž není ještě zahrnuta cena za zpracování a konečné sklado
vání RA odpadu a náklady na systém záruk, případně zvýšené náklady na výstavbu dočasných 
skladišt pro skladování vyhořelých článků do doby, než budou к dispozici potřebné pře-
pracovací kapacity. Vyto údaje je nutno brát s rezervou, protože údaje různých autorů 
se navzájem dosti liší ' '. Stejné cifry jako Sornein ' ' udává také Timm / , který 
však do ceny zahrnuje i zpracování a uložení odpadu. Roth odhaduje náklady na rege-
reraci, rekonverzi U, konverzi Pu a zpracování a uložení odpadů na 975 DM, z čehož na 
regeneraci připadá maximálně 440 DM, na zpracování odpadu 340 DM a na jejich uložení 
66 DM. Naproti tomu Mandel' dospěl pro RZ KEWA к částce ". 500 DM za zpracování paliva 
a odpadu a za konečné uložení odpadů. 

Výše uvedené údaje vycházejí z předpokladů, že regenerace paliva, jak již bylo ře-
ceno dříve, je nezbytná. Naproti tomu Masters ' se snaží zdůvodnit ekonomickou výhod
nost regenerace vyhořelého paliva a následné recyklace získaného U a Pu ve srovnání 
s pouhým ukládáním vyhořelých palivových článků. Pro zvolené ceny za U->0„, separační 
práci a výrobu palivových článků mu vychází, že náklady na zpracování paliva /včetné 
likvidace odpadu/ by neměly převýšit 362 5, aby regenerace paliva a recyklace U a Pu do 
LWR byla e> onomicky výhodnější. 

Velmi nízká cena z roku 1970 nebyla ani zdaleka obrazem skutečných nákladů na rege
neraci, ale např. v Evropě byla důsledkem nevyužitých regeneračních kapacit v řadě RZ 
financovaných státem a ostré konkurence mezi nimi, což vedlo к podbízení cen za přepra
cování. Tento stav nebyl nijak prospěšný pro rozvoj dalších regeneračních kapacit a pro 
angažování se soukromých průmyslových společností v této oblasti. Proto došlo v roce 
1971 к dohodě mezi vládami NSR, Francie a Anglie o společném využívání stávajících a vý
stavbě nových regeneračních kapacit i o předávání poznatku -L výzkumu a zkušeností z pro
vozu. К tomuto cíli byla založena společnost United Reprocessors, která v roce 1971 vy
hlásila cenu za zpracování 1 kg U v rozmezí 30 - 35 .{. 

Při těchto nízkých původních cenách bylo ještě možno krýt náklady za přepracování 
paliva dobropisem za získaný U a Pu. Dnešní vysoké ceny za přepracování paliva však již 
nelze takto plně krýt a je nezbytné, aby náklady na přepracování byly zahrnuty do ceny 
za výrebu elektrické energie v jaderných elektrárnách, protože regenerace paliva plní 
v palivovém cyklu funkci likvidace RA odpadu vzniklých v LWR' . Přitom je nutno zdů
raznit,/jak bylo již řečeno dříve/, že není možné v dnešní době stanovit pevné ceny za 
přepracování, jestliže by v nich mělo být zahrnuto i zpracování a likvidace RA odpadů. 
Očekává se, že náklady na tyto operace nebudou určeny dříve než asi za 15 let a do té 

/IR/ doby by se měly vyjasnit příslušné technické specifikace, pravidla a předpisy . 
V důsledku zpoždění výstavby RZ nelze očekávat rozhodný obrat к lepšímu dříve, než 

koncem osmdesátých nebo začátkem devadesátých let, kdy budou uvedeny do provozu velké 
RZ /viz tabulka 1/. Do té doby bude nutno vybudovat řadu skladišE pro přechodné sklado
vání vyhořelých palivových článků. Za předpokladu, že současný program výstavby LWR ne
bude v důsledku nedostatečné kapacity RZ krácen, bude v USA v polovině 80. let nutno za
jistit skladování 25 000 t vyhořelého U; v Evropé by za optinwlních podmínek nemělo množ-
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ství vyhořelého uranu přesáhnout 10 OOO t a v druhé polovin* 80. let by se mělo snilo-
vat, kdežto v případě nepříznivého vývoje by v letech 1986 - 1988 smolství vyhořelého 
U přesáhlo 10 OOO t a každým rokem by se svyiovalo o 3 000 t. Podobné situace platí 
1 pro Japonsko'18', investiční náklady na skladlitě vyhořelých palivových Slánko o kapa
citě 1 000 t /3 000 t/ se odhaduji na 40 - 80 /10O - 200/ . 10* $ /5/, takte dodatečné 
náklady na vybudování dočasných skladiil vyhořelých palivových Článků v USA a v Evropě 
by umožnily vybudovat 1 - 2,5 RZ o kapacitě 1 500 t/rok (na přepracováni c*lkové světo
vé produkce vyhořelého paliva UíR by v roce 1985 stačilo 5 regeneračních závodu o kapa
citě 1 500 t/rok). I toho vyplývá, ie každé zpoždění v zajištění regenerace paliva si 
vynucuje provisorní řeienl situace, přičemž toto řelení není záleiitostí nikterak la
cinou. 

3. TECHNOLOGIE 

3.1. Vstupní část procesu 
Ve všech stávajících a plánovaných RZ, s výjimkou belgického RZ, začíná regenerace 

vyhořelého paliva rozřezání» palivových proutků na 3 - 5 cm kousky, z nichi se pak aktiv
ní jádro vyluhvle vroucí 6 - 7 И HMO. a povlak proutku zůstává nedotčen /postup "chop 
and leach"/. Palivové Slánky se řežou v mohutných strojích, schopných řezat celý svazek 
proutku v Slánku zároveň s pláitěm Slánku nebo jeho koncové sekce. Řezací zařízeni pra
cuje v prostředí velmi intensivního zářeni. Řezaný materiál se silně zahřívá a při ře
zání vzniká velké množství prachových Sástic. Výměna nejnamáhanějilch částí 1 celého 
zařízení je možná pouze dáikově. nařezané kousky se shromažďuji v děrovaném koli, umís
těném někdy již přímo v rozpouštěcím zařízení spojeném s řezacím zařízením. Jindy se 
tyto koie do rozpouitěcího zařízeni dopřávají jeřábem, ověem v tomto případě je kos ulo
žen jeitě ve vnějším tenkém obalu rozpustném v kyselině dusiSné. V belgickém závodě se 
Slánky mechanicky neřeZou, ale zbavuji se povlakového i konstrukčního materiálu chemic
kým procesem. Tento postup je nevhodný pro velký RZ, protože při něm vznikají velké ob
jemy kapalných RA odpadů obsahujících mnoho solí. 

Vzhledem к velké složitosti řezacího zařízeni se uvažuje pro RZ zemí RVHP o odstra
nění povlakového a konstrukčního materiálu Slánku obsahujícího Zr jinými způsoby, např. 
hydrid*cí/72/. Tím materiál značně zkřehne a může se oddělit od aktivního jádra proutků. 

V procesu "chop and leach" lze odstranit vStšlnu těkavých PS z paliva jeitě před 
rozpouštěním tzv. "voloxidaci", původně vyvinutou pro zpracování p-.Iiva z rychlýc.*: reak
torů, při níž se 00 2 mění pf 1 teplotě * 400 °C - 650 °C na U}Og a v důsledku směny s. ri-k-
tury kysliSníku se těkavé složky uvolňuji. Výhodou je. Ze tritium /T/ i J nepřejdou ve 
větší míře do vodné Sástl procesu. 

Nařezané kousky se rozpouštějí většinou v dlskontinuelních rozpoušticích zsřízeních 
v dávkách 2 - 4 t U. Nejsou-li rozměry zařízeni kriticky bezpečné, je nutno kritickou 
bezpečnost zajistit použití» kapalného neutronového jedu /např. nitrátu Gd, Cd nebo ky
seliny borlté/ nebo konstrukčních materiálů absorbujících neutrony. V budoucnu se prav
děpodobně uplatní i kontinuální rozpouštěcí zařízení/'21'24/. 

3.2. Separačni procesy 
Jak již bylo řečeno dříve, jsou separačni procesy používané v různých regenerač

ních závodech variantami procesu "Purex". Jako extrahovadlo se používá třicetiprocentní 
roztok trlbutylfosfátu /ТВГ/ v ředidle lehčím /např. amis alifatických uhlovodíků, n-do-
dekan apod./ nebo těžším /např. sovětská varianta s CCl^/ než voda. Výjimku tvořil pouze 
proces v závodě Wlndscale IX, kde byl separačni proces založen na kombinaci procesů 
"Butex" a Purex". 
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Při regeneraci vysoce vyhořelého paliva z LWR je třeba zajistit nízké ztráty Pu 
při jeho celkovém vysokém obsahu v palivu a vypořádat ae přitom s problémy kritičnosti 
a s komplikacemi v procesu, vyplývajícími z vysokého vyhořeni paliva. 

Minimální kritická hmota Pu za přítomnosti moderátoru je nízká i 520 g > a nízký je 
též práh minimální kritické koncentrace Pu ( 8 g/l). Kritické problémy se uplatní hlavně 
v té části procesu, kde U a Pu nejsou ještě separovány a kde je tedy nutno zpracovávat 
velká množství roztoku, tj. v úvodní části a v prvním extrakčním cyklu. Jednou cestou 
ke zvládnutí problému kritičnosti je použiti rozpustných neutronových jedu, které se 
přidají do kyseliny dusičné již při rozpouštění paliva. Přítomnost těchto látek ve vod
ném nástřiku prvního extrakčnlho cyklu ovlivňuje též uspořádání extrakčního schématu 
procesu. Při extrakci se jak U, tak 1 Pu musí zbavit neutronového jedu, a potřebné de-
kontaminační faktory leží mezi 10 - 10 . К tomu je zapotřebí dvou čisticích cyklů 
a vzhledem к '.tmu, že regenerační procesy jsou složeny ze 3 cyklu, musí se U a Pu oddě
lit v prvním cyklu /viz tabulka 1/. Použití neutronových jedů by odpadlo, kdyby byl 
extraktor vyroben z kovového Hf materiálu, silně absorbujícího neutrony. Tento nový 
Konstrukční materiál by umožnil přesunout separaci U a Pu až do druhého cyklu a ušetřit 
tak jeden cyklus očištění Pu. Tím by byl na jedné straně proces méně ovlivňován degra-
dačnlmi produkty, ale na druhé straně by se zhoršila dekontaminace U od Pu a PS. Výhody 
i nevýhody použití Hf bude nutno komplexně zvážit. V cyklech na čištění Pu je možno 
vzhledem к relativně malým množstvím zpracovávaného Pu použít kriticky bezpečné extrak-
tory - například pulzní kolony. 

V důsledku vysokého vyhoření paliva je ve zpracovávaném palivu nahromaděno poměrně 
velké množství PS (̂  35 kg/l t U), z nichž některé se při rozpouštění aktivního jádra 
palivových proutku nerozpustí. Tento nerozpustný zbytek obsahuje některé P5 ve formě 
slitiny kovu /Mo, Pd, Ru, Rh/ a jiné ve formě nerozpustných chemických sloučenin /Mo, 
Nb, Ru/. Spolu s těmito složkami se vyloučí též nečistoty z paliva, např. kyselina kře
mičitá. Částice jsou jemné, mají vysokou specifickou aktivitu a z roztoku se před ex
trakcí musí oddělit, aby nedocházelo к poruchám procesu v důsledku nahromadění neroz
pustného zbytku na mezifázovém rozhraní, a tím i к podstatnému zvýšení degradace extra-
hovadla, které by mohlo opět vést к vyloučení nových nerozpustných sloučenin. 

Vedle odstřelování roztoku je možno roztok vyjasnit filtrací přes jemné filtry 
z nerez oceli. Rychlému zanesení filtru lze zabránit uplatněním periodických pulzů, smě-

/21/ řujiclch proti toku filtrovaného roztoku . Takovýto pulzní filtr je použit v závode 
Tokai Hurá. Na filtr je též možno před filtrací roztoku nanést vrstvu jemného materiálu 
- perlitu a vysrážení špatně se oddělujících pevných částic z roztoku urychlit přidáním 
malého množství želatiny' . Filtry se regenerují tlakovými šoky s dlouhými periodami. 

Vlivem radlolýzy degraduje jak TBF, tak i ředidlo. Některé produkty degradace pev
ně váží U a Pu v organické fázi a ztěžují jejich reextrakci. Při větší radiolýze TBF 
•e může překročit rozpustnost velmi pevného komplexu zirkonia s dibutylfosfátem a tato 
sražemna může vést к velkým poruchám procesu /špatné oddělování fází, zrychleni další 
degradace extrahovadla/. Tak např. při zpracování vysoce vyhořelého paliva v KFK Karls
ruhe na pokusných mlxer-settlerech došlo z tohoto důvodu к úplnému ucpání a selhání ex-

/73/ 
traktoru v prvním cyklu a iraženina se hromadila na mezifázovém rozhraní. Část mo
lekuly vysráSeného komplexu je totiž hydrofllní a druhá část hydrofóbnl povahy. Na zá
kladě těchto zkušeností doili ve WAK к závěru, že mixer-settlery nejsou vzhledem к dlou
hé době styku fází vhodným typem extraktoru pro použití v prvním extrakčním stupni, 
a orientovali se proto na extraktory s kratší dobou styku. 

Problémy vyplývající z degradace extrahovadl.i odstraní použití odstředivých extrak
tor fl, kde se doby styku fází v jednom patře pohybují v jednotkách sekund/23'25,62/. Zdá 
se, že • vývojem odstředivého extraktoru pro radlochemické účely nejdále dospěla fran-
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couzská firma Saint-Gobsin, jejíž vícestupňové extraktory jsou instalovány v prvním 
cyklu závodu v Barnwell a v prvním cyklu a ve druhém uranovém cyklu v upraveném závode 
La Hague ' . Baterie 18 jednostupňových odstředivých extraktorů byla použita ji v ro-

/2Й / 
ce 1966 j RZ v Savannah River . V USA se odstředivý extraktor vyvíjí hlavně pro zpra
cování paiiva z rychlých reaktoru . Výsledky z neaktivních zkoušek tohoto extraktorů 

/78/ jsou výborné. V SSSR byly odstředivé extraktory nasazeny do cyklu konečné rafinace . 
Také v pulzních kolonách je doba styku fází podstatně kratší než v mixer-settlerech. 
Kromé toho jsou tyto extraktory málo citlivé na přítomnost sraženiny zirkonium dubityl-
fosfátu, ]ak ukázaly pokusy, při nichž do kolony byla přidávána velká množství této sra
ženiny . Jiný způsob řešení je takový, že pulzn.' kolona pracuje s kontinuelní orga
nickou fází a tedy s mezifázovým rozhraním ve spodní čisti koiony. Nečistoty nahromaděné 
na mezifázovém rozhraní se pak strhávají do vysoce aktivního /VA/ rafinátu a nikoliv 
do očištěného extraktu. Kolonu lze též upravit tak, že spodní část, v níž se fáze rozdě-

/25/ IUTÍ. se nahradí zvláštním dekontaminačním stupněm odděleným _>d kolony . Tvorbě sra-
ženinv zirkonium dibutylfosfátu se zamezí komplexováním Zr fluoridovými ionty. Aby se 
zabránilo zvýšené korozi zařízení vlivem přítomných F' iontu, komplexují se přidáním 
Al iontů, čímž se ale na druhé straně zvyšuje obsah solí ve VA odpadech' . Nepříz
nivému vlivu záření na první extrakční cyklus lze též, jak ukázaly výsledky nedávných 
pokusu v NSR, čelit vhodnou volbou extrakčních podmínek. Jestliže se zvýšilo nasycení 
organické fáze U a Pu z používaných 60 % na 75 - 80 % a koncentrace kyseliny na 3 - 4 M 
HNO,, bylo možno pracovat i v prvním cyklu s mixer-settlery 

3.2.1 Očištění U a Pu od produktů štépení 

V prvním extrakčním cyklu se U a Pu oddělí od většiny Pš /^ 99,9 %/ a od trojmoc-
ných transurarových prvků /hlavně Am a Cm/, které se špatně extrahují a zůstávají tudíž 
ve vodné fázi, tj . ve vysoce aktivních odpadech vytékajících z prvního extraktorů 
/obr. 6a/. V extraktu, vystupujícím z extrakční části prvního extrakčního cyklu /obr. 6a/, 
jsou hlavní nečistoty Zr a Ru. V případě, že by se palivo zpracovávalo až po pěti letech, 

/3/ 
jak je to navrženo ve studii IAEA , bylo by nutno brát v úVahu pour.e Ru. Jsou-li pří
tomny oba prvky, je výhodné použít dvojího promývání extraktu. Při p-vním promývání 
/4 M HNO,/, se vymývá hlavně Ru a při druhém /1,5 M HNO,/ Zr. Do extraktu vytékajícího 
z extrakční části prvního extraktorů přechází též většena Np, které se po separaci U 
a Pu rozdělí mezi uranový i plutoniový proud. Jak U, tak i Pu se musí v dalšíc! cyklech 
očistit od Np. V sovětském regeneračním procesu se spolu s Pu oddělí od U i Np. Pu pře
chází s Np na konečnou rafinaci, při níž se jako extrahovadlo používají aminy . Zlep
šení dekontaminace и a Pu od pš v prvním extrakčním cyklu vytváří předpoklad pro náhra
du aminů tributylfosfátem v tomto procesu. Vzhledem к potížím se zvládnutím základního 
procesu, tj. získání očištěných produktu U a Pu, se nepočítá ve většině RZ s procesy 
na získání Np nebo transuranů ihned od samého začátku provozu RZ. Tyto procesy by mohly 
být přidány к základnímu procesu později, pokud by se to ukázalo potřebné a užitečné. 

3.2.2 Separace U a Pu 

Při separaci se dobře extrahovatelné Pu /IV, VI/ převádí na špatně extrahovatelné 
Pu /III/, které se reextrahuje r. organické fáze, v níž zůstává U. Sulfamát Fe/II/, použí
vaný dříve v provozní praxi к redukci Pu, se považuje nyní za překonaný, protože Fe by 
zvyšovalo obsah solí v odpadních roztocích a ionty SO., vzniklé ze sulfamátu, by způso
bovaly vážné korozní problémy. 7, tabulky 1 vyplývá, že v regeneračních provozech je 
v široké míře používán jako redukční činidlo U/IV/ spolu např. s hydrazinem. Ani toto Či
nidlo není však ideální. Tím, že se U/IV/ přidává do procesu, zvyšuje se celkové množství 
U, které je nutno zpracovat, protože při větších množstvích Pu v palivu roste potřebný 
přebytek U/IV/ /minimálně je desetinásobný/. V případě, že by U/IV/ měl nižší obohacení 
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nel zpracovávaný uran v procesu, snižovalo by se výsledné obohacení produktu. Uran pak 

nelze poulit к redukci Pu v doiiStovacích cyklech, kde ae má Pu mimo jiné očistit od U. 
/29/ Pro tuto část procesu se v La Hague dobře osvědčila směs nitrátu NH.OH - N-H^' 

3.2.3 Možnosti využití elektrolytického procesu 
/12 7R/ 

Možnosti využití elektrolytických pochodu v "Purex" procesu j:sou velmi rozsáhlé' 
Tímto způsobem lze redukovat Pu na trojmocné ve všech částech procesu, kde je to zapo
třebí a Pu/III/ lze tímto způsobem zpětně též zoxidovat, a to i za přítomnosti hydrazi-
nu, který se oxiduje na N.. Tato úprava oxidačních stupňů Pu je velmi výhodná, nebot 
nevnáší do prostředí žádné nové složky a dá se snadno regulovat. Elektrodový systém mů
že být zabudován přímo do extraktoru. V závodě WAK vyzkoušeli pro separaci U od Pu pulz-
ní kolonu o kapacitě 175 kg U/den s katodou z Ti a s poplatinovanou tantalovou anodou. 
Výsledky ukázaly, že tento princip lze použít i pro kolony s podstatně vyšší kapacitou. 

Při zkoušení elektrolytické úpravy oxidačních stavů Pu v separačním procesu bylo 
dosaženo výborr/ch výsledku. Při separaci u-Pu byly DF pro U produkt 2000 a DF pro 

/32?u 
Pu produkt 50СЮ a ztráty při reextrakci Pu <_ 0,01 % ' . V posledních dvou případech 
při rozkladu vznikají N-, О- а C0-. Využití elektrolytických pochodů v regeneračním 
procesu významně přispívá ke snižování celkového objemu RA odpadů, hlavně SAO, které 
je nutno likvidovat. 

3.2.4 Dočištění U a Pu 
Vysoké koncentrace U v reextraktu se dosáhne reextrakci při vyšší teplotě 

/л, 60 °C/ . Ve většině RZ se produkt z prvního cyklu koncentruje odpařením. Tím je 
objem nástřiku do druhého cyklu menší a koncentrace U v něm vyšší, takže ve 2. cyklu se 
může dosáhnout vyššího nasycení organické fáze a zařízení ;.|1Ьл být menší. Zkoncentrová-
ním produktu z 1. cyklu se má též zlepšit odstranění Ru. Jestliže se produkt neodpaří, 
pak se ušetří odpařovák a promývánl produktu ředidlem, zlepší se očištění U od Np, ne
boř nevzniká Np/VI/. Současně se však ve 2. cyklu zhorší očištění U od Pš vzhledem 
к nižšímu nasycení organické fáze uranem. Při rozpracování technologického schématu dru
hého a třetího uranového cyklu usoudili němečtí odborníci, ře výhody schématu bez zkon-
centrovánl meziproduktu převažují nad výhodami plynoucími z odpařování meziproduktu 
a tak, ačkoliv se v prvotním návrhu počítalo s koncentrováním meziproduktu^30^, toto 
koncentrování vypustili. 

V druhém uranovém cyklu se U očistí od Pu reextrakci trojmocného Pu. Jako redukční 
činidlo se používá U/IV/ za přítomnosti hydrazinu' . Před vstupem roztok'i Pu do dru
hého Pu cyklu je nutno Pu zoxidovat na čtyřmocné, např. přidáním NaNO- nebo působením 
N0, plynu. Oba tyto postupy nejsou ideální. V prvém případě roste obsah solí v odpadech 
a ve druhém případě vznikají problémy s likvidací plynů. Obdobně se oxiduje Pu v rozto
ku mezi druhým a třetím Pu cyklem. 

Roztoky mezi Pu cykly se nekoncentrují, aty se zabránilo případnému vzniku polyme
rů Pu. Vysoká koncentrace v konečném Pu produktu Л 60 g Pu/1/, potřebná pro srážení 
produktu ve formě oxalátu, se dosáhne redukční reextrakci Pu /hydroxylamin nitrát 

/29/ 
a hydrazin/' ' nebo použitím reextrakčního činidla, komplexujícího Pu jako např. kyse
lina mravenčí/31/. 

3.2.5 Pomocné procesy 
Regenerace extrahovadla 

Ve všech cyklech extrakčního procesu se extrahovadlc recykluje. Předtím je však 
nutno z něho odstranit degradační produkty organické fáze, a to zpravidla promováním 
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roztoky Ka^CO- nebo NaOK. Spolu s degradačníml produkty přecházejí do promývacícr roi-
toků i stopy 0 a Pu. Tyto roztoky pak tvoří podstatnou část alfa aktivních SAO, jejichž 
zkcncentrování je vzhledem к vysokému obsahu solí omezeno. К podstatné redukci objemu 
roztoků vzniklých při regeneraci extraho/adla má vést nová metoda, při níž se extraho-
vadlo čistí roztoky hydrazinu, který se pak rozloží elektrolyticky. Degradační produkty, 
zbylé po tomto čištění v organické fázi, se oxidují na kolonce z PbO./SiO, 

3.3. Zpracováni odpadu 

3.3.1 Plynné odpady 
Plynné RA izotopy tvoří hlavně T, Kr 85 a J 129, Xe 133 je neaktivní. Podle dosa

vadních amerických předpisu by bylo nutno v RZ zachycovat do jisté míry pouze J, a to 
/12/ ještě pouze tehdy, když by se 'vyhořelé palivo zpracovávalo po 180 dnech nebo dřív-r 

S ohledem na celosvětovou tendenci udržet ozáření obyvatelstva RA exhalacemi na co nej
nižším stupni a zabránit nahromadění izotopů s dlouhým poločasem rozpadu /J 139, Kr 85, 
С 14/ v atmosféře, počítá se ve všech nových velkých RZ se záchytem plynných RA izotopů 
/DFT 2 3°0- DFKr/Xe/-5"10 / t a b u l k a 5/-

Plynné produkty se z paliva uvolňují především v počátečních fázích procesu, tj. 
při řezání a rozpouštění. Regenerační proces je volen tak, aby proniknutí RA izotopů, 
zejména J a T, do separačního procesu bylo omezeno na nejnižší možnou míru. Tím se jed
nak zabrání provodním komplikacím vyplývajícím z vyšší radiolýzy extrahovadla, jednak se 
zvýší bezpečnost práce a plynné produkty se zachycují z omezeniho objemu odpadních ply
nů. Aby se zabránilo proniknutí většiny plynných produktů do vodné části procesu, je 
možné za řezání paliva zařadit zvláštní pyrochemický proces, tzv. "voloxidaci"' 

Tritium 
Voloxidaci je možno odstranit 90-99 % T,r které vytvoří tritiovanou vodu. Není-li 

v procesu zařazena "voloxidace" , převádí se T obsažené v plynných odpadech stejně 
na vodu, a pak se odstraní bu3 vysoušecími činidly /např. zeolity/, nebo se vymrazuje. 
část T proniklá při rozpouštění paliva do roztoku se může vhodnou recyklací vody v pro-
cesj a promýváním extraktu z prvního ertrakčního cyklu omezit pouze na první extrakční 
cyklus. 

jód 
V současné době široce používaná sorpce jódu do alkalických roztoků zajistí pouze 

nízké DF /2 - 10/. Také sorpce jódu roztokem Hg/NO.,/, v kyselině dusičné není příliš 
2 5 3 

účinná. Podstatně vyšších DF /10 - 10 v laboratoři, a -v. 10 v závodě/ se dosahuje při 
použití pevných sorbentú obsahujících Ag nebo absorpcí jódu ve 2 0 - 2 2 M HNO, /"lodox" 
proces/. "lodox" proces, který je vyvíjen hlavně pro procesy na zpracování paliva z rych
lých reaktoru, umožnil dosáhnout v malém měřítku DF až 10 . 
Krypton 

К odstranění vzácných plynů z odpadních plynů z reaktoru se v široké míře používá 
adsorpce na aktivním uhlí. Tento postup se však nezdá vhodný pro zpracování větších množ
ství vzácných plynů přítomných v RZ а к získání silně zkoncentrovaného Kr-produktu. К izo
laci vzácných plynů je možno dále použít difúze membránami se selektivní permabilitou, 

/12/ absorpce ve fluorovaných uhlíkatých rozpouštědlech nebo v CO, a nízkoteplotní desti-
/44 45/ lace . Použití membrán je zatím ve stadiu laboratorních zkoušek a poloprovozní 

zařízení na absorpci Kr ve fluorovaných rozpouštědlech pracuje úspěšně již řadu let 
v ORNL. Výhodou tohoto postupu je malá citlivost na nečistoty a současné odstranění CO, 
/C 14/. Nízkoteplotní destilace byla vybrána pro izolaci Kr 85 z odpadních plynů v němec
kém RZ / 4 5 /. 
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3.3.2 Kapalné odpady 

Vysoce aktivní odpady 
Dříve se VAO v RZ vypouštěly do velkých nádrží z nerez oceii s tím, že v budoucnu 

budou nějakým způsobem dále zpracovány. V současné době je tendence omezit skladování 
VAO v kapalném stavu na dobu kolem 5 let /v USA to například federální předpisy nařizu
jí/, případně VAO zpracovávat okamžitě po jejich vzniku . Odoady se skladují zkon-
centrované. Konečný objem VAO závisí na obsahu PS a na množství uvolňovaného tepla - te-

3 3 
dy hlavně na době chlazení - a pohybuje se od -. 1 m do 0,25 m /t U pro doby chlazeni 
1 rok a 5 let. 

Koncentrované VAO je možno převést bu3 na kalcinát nebo na keraníku či sklo. Kalci-
nátem se plní sudy, které se skladují v kontrolovaném skladišti. К dlouhodobému skiado-
vání se kalcinát nehodí, protože vyluhovatelnost RA materiálů g/cm . den i je řádu 
1-10 proti 10~ - i0~ u borosilikátověho skla. Převedení VAO /1/ na kalcinát předsta
vuje přechodné řešení mezi rizikovým skladováním těchto odpadů v nádržích a jejich za
fixováním do skla nebo keramiky. 

Počítá se s tím, že po bezpečném zvládnutí fixace VAO do skla či keramiky budou 
kalcinátové odpady v průmyslovém měřítku takto zpracovány. 

Fixace VAO probíhá v několika stupních. Nejprve se roztok denitruje /v tfSR se po
užívá chemická denitrace kyselinou mravenčí nebo formaldehydem/, čímž se získá pevný 
kalcinát. který se může použitím termitového postupu převést na keramiku nebo se к nému 
přidají sklotvorné látky a směs se roztaví na sklo /fosfátové nebo borosilikátové/ do 
bloků nebo perlí. Tavení může probíhat diskontinuelně /v USA га taviči nádobu slouží 
skladovací kontejner/ nebo kontinuelně. Rozměry sklenónéno bloku, zpravidla válce, jscu 
limitovány vývinem tepla, intenzitou záření a vlastnostmi sKla. Snaha je, aby válce byly 
co největší, tj. aby jich byl co nejmenší počet. 

Při zkoncentrování odpadů se získá kyselina dusičná a tritiovaná voda. Oddělením 
zařízení na regeneraci kyseliny z prvního cyklu od cyklů ostatních a zvláštním uspořádá
ním schématu procesu lze dosáhnout, že T je rozptýleno nouze v prvním cyklu. Regene
rovaná kyselina se použije při rozpouštění nebo v prvním cyklu. Tritiovaná voda se zčás
ti recykluje a část se jí likviduje, aby její vysoký obsah T neohrozil bezpečnost obslu
hy. Vypustit tritiovanou vodu do povrchových vod je možné pouze tehdy, je-li RZ umístěn 
u velmi velké řeky nebo u moře. Podstatné schůdnější je vodu odpařit a vypustit do ovzdu
ší. Dále je možno vypustit tritiovanou vodu do hlubokých geologických formací zadržují
cích vodu nebo T izolovat v procesu na separaci izotopu a skladovat je v tlakových lah
vích. 

Středně aktivní odpady 

Druhy i objemy odpadů vznikajících při regeneraci paliva jsou uvedeny v tabulce 4. 
Největší podíl vodných RA odpadu připadá na regeneraci extrahovedla a na odpady vznika
jící při dekontaminaci zařízení. Ve všech stávajících RZ se při regeneraci extrahovadla 
používají promývací roztoky Na.co, nebo NaOH. Vzniklé odpady obsahují tedy znační množ
ství solí, což omezuje koncentrační faktor při odpařování SAO roztoku na 2-3, maximálně 
na 10. К zamezení silné koroze probíhá odpařování za podtlaku při 60 - 70 °C. Obsah so
lí je možno asi o 1/3 snížit denitrací roztoku formaldehydem. Vzniklé nitrosní plyny зе 
absorbují ve vodě a po neutralizaci se likvidují jako nízko aktivní odpady fixací do ce
mentu nebo do bltumenu. Destilát se likviduje jako nízko aktivní odpad. Koncentráty SAO 
re mohou fixovat do bltumenu. Objem odpadů se sníží odpařením vody 2-3x a obsah solí 
v produktu může být vysoký /^ 40 %/. Produkt má nízkou vyluhovatelnost 10 - Ю g/cm 
den.1 a plní se do 200 1 sudů. Jiný způsob fixace je cementování. Oba výše zmíněné způ
soby jsou již spolehlivě zvládnuty v průmyslovém měřítku. 
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Níz4o aktivní odpady 
Primární odpady vznikají v koncových částech procesu. Hlavní objemy tvoří sekundár

ní odpady, jako jsou kondenzáty z odpařováků, odpady z prádelny, dekontaminace zařízení 
apod. V RZ umístěných u moře mohou být tyto odpady přímo vypouštěny. V ostatních RZ je 
třeba odpady bud zkoncentrovat, nebo chemicky zpracovat /flokulací, na ionexech apod./. 
Teprve pak je možno destilát nebo roztok po chemickém očištění vypustit mimo závod. Část 
obsahující většinu zadržené aktivity se pak fixuje do bitumenu nebo cementu- Specific
ké problémy jsou s likvidací НЛО obsahujících T. 

Organické odpady 
Organické odpady /tabulka 4/ tvoří z největší části ředidlo z promývání vodných 

produktů. Je potřeba toto ředidlo po očištění co nejvíce recirkulovat. Jestliže organic
ké odpady již nelze očistit běžnými způsoby, musí nastoupit hlubší čištění nebo likvida
ce. Blesková destilace, jíž se převede asi 95 % PS do netěkavého zbytku, není dosud do
pracována do průmyslového měřítka. Spalování odpadů oe neprosadilo vzhledem к nedořeše
ným problémům týkajícím se očištění exhalací a problémům koroze. Při vázání organického 
odpadu plastickými hmotami se zvětšuje 2,5-5x objem těchto odpadů. Jednoduchá je regene
race extrahovadla 30 * TBF v CC1., nebot zde se destilací snadno oddělí TBF od ředidla 

/í\ 1 / / T i / 

a obě složky se přečistí destilací . Slibný je "Eurowatt" proces , při němž se 
nejprve působením 85%ní H,P0, rozdělí extrahovadlo na neaktivní ředidlo a na část obsa
hující TBF a všechny PŠ. Oddělené ředidlo se může buá recyklovat do procesu, protože se 
jeho kvalita blíží kvalitě nepoužitého ředidla, nebo spálit. Adukt TBF - K,PO, se kata
lytickou pyrolýzou dealkyluje při -v, 200 С na H-jPO. a C.Hg. Buter.y se spálí, čímž se 
získá energie potřebná v procesu. Vzniklá H,P0. obsahující veškerou aktivitu se může 
převést na pevnou sloučeninu např. reakcí s aluminou. V RZ, v němž bude v provozu fixa
ce VAO do fosfátového skla, bude možno H,P0. vzniklou degradací TBF použít jako surovi
nu pro výrobu skla. 

V Karlsruhe vypracovali postup, při němž se separovaný TBF váže na PVC granulát 
a ředidlo se po přečištění na silikagelu recykluje do regeneračního procesu. 

Pevné odpady 
Nejjednodušší a nejekonomičtější způsob konečné likvidace nerozpuštěných zbytků 

článku a nerozpustných zbytku z aktivního jádra je překrytí betonem. Jinak je možné 
povlaky a strukturní materiál zhutnit a ukládat např. v kontejnerech stejných rozměrů 
jako jsou kontejnery na zasklení VAO. Tyto materiály je též možno roztřídit, dekontami
novat a roztavit. Tím se získá materiál, který by bylo možno použít yl* výrobě nových 

na / 
palivových článků' 

Střední a nízko aktivní odpady se též zafixují do betonu. Spalitelné odpady se nej
prve spálí a popel se zafixuje do betonu. Při spalování je třeba zajistit ďčínný záchyt 
těkavých Pš /jako je Cs a Ru/ z plynů. 

3.4. Požadavky na technologické zařízení 

Hlavním požadavkem, kterému musí vyhovovat technologické zařízení RZ, je spolehli
vost. Je to z toho důvodu, že každá oprava zařízení /případně nevhodné kvality produk
tů/ je velmi obtížná a nákladná a je vždy spojena se zvýšeným rizikem pro obsluhu a že 
také každé zálohování zařízení je velmi drahé. 

Při výběru zařízení se proto uplatňují relativně konzervativní hlediska, tj. dává 
se přednost spolehlivě pracujícímu zařízení, byE staršího typu, před zařízením progre
sivním, ale dostatečně nevyzkoušjným. V případě RZ na zpracování vyhořelých palivových 
článku z LWR je situace poněkud specifická, protože zde dlouhodobé zkušenosti se zaříze-
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ním za požadovaných podmínek dosud chybějí. К dispozici jsou sice dlouhodobé zkušenosti 
se zařízením v RZ na zpracování palivových článků z energetických reaktoru s nízkým stup
něm vyhoření, ale u LWR paliva je třeba počítat s podstatně vyššími nároky na zařízení. 
Tyto nároky vyplývají zejména ze složitější a pevnější konstrukce palivových článků, 
z většího množství uvolňovaného tepla, z práce s koncentrovanějšími roztoky kyseliny du
sičné a z přítomnosti mikrosložek nerozpustných v kyselině dusičné. 

Za této situace je nutno co nejvíce vycházet z dosavadních zkušeností a na základě 
pečlivé analýzy nových podmínek /rizik/ specifikovat nové požadavky, jimž musí zařízení 
vyhovovat. Hlavní rizika jsou spojena s nutností mechanických operací, s možností vysoké 
koroze a s možností ucpání zařízení nebo vzniku usazenin. V těch částech procesu, kde 
výše zmíněná rizika nehrozí, 'např. celá extrakční část bez prvního cyklu/, bude zaříze
ní pracovat nejspolehlivěji. Naproti tomu největší nároky jsou kladeny na zařízení na 

/8/ řezání a rozpouštění článků a na zasklívání odpadů . Základní důležitost pro funkci 
zařízení má výběr technologie procesu, principu zařízení a nových materiálů. Na to pak 
navazuje detailní rozpracování zařízení a zkoušky, které musí být velmi důkladné a do
statečně dlouhé, a to jak v neaktivním, tak i v aktivním měřítku. V aktivním měřítku ne
ní zpravidla možno zkoušet zařízení konečných rozměru, ale pouze poloprovozní velikosti. 
Velmi cenné zkušenosti se získají z provozu malých RZ /např. WAK/, které tvoří přechod 
mezi poloprovozem a velkým RZ. 

Vývoj nového zařízení je záležitostí finančně i časově velice náročnou. Tak např. 
vývoj francouzského řezacího zařízení a odstředivého extraktoru trval 10 let. Je samo
zřejmé, že materiál použitý к výrobě zařízení musí být bezvadné kvality a že též kvali
ta všech výrobních operací během výroby zařízení musí být pečlivě kontrolována a musí 
odpovídat přísným normám . Jedním z faktoru, určujících kapacitu velkého německého RZ, 
byla skutečnost, že pulzní kolony, rozpouštěcí zaříztr.í a řezací zařízení mohou mít dnes 
maximální denní kapacitu 4-5 t, případně 8-10 t a že tato zařízení mohou pracovat 50, 
někdy až 80 % z celkové doby/47/. 

3.5. Bezpečnost 
Cílem bezpečnostních opatření je zajistit, aby člověk přišel do co nejmenšího styku 

s RA materiály, s RA zářením, nebo aby nemohlo být jaderných materiálů zneužito. Jde 
přitom nejen o obsluhu nebo obyvatelstvo v blízkém okolí RZ, ale činností RZ je jistým 
způsobem ovlivňována bezpečnost lidstva v celosvětovém měřítku /např. plynné RA exhala
ce/ a bezpečnost mnoha příštích generací /RA odpady, к nimž patří i samotný RZ po odsta
vení/. 

Provoz RZ je tedy spojen s velkými potenciálními riziky, a proto je jeho projekce, 
výběr a příprava obsluhy, zkoušky, provoz a likvidace RZ apod. vázána celoi: řadou 
velmi přísných norem a doporučení. Bezpečnost velmi zásadně ovlivňuje výběr samotného 
místa a má být zajištěna co nejvyšší bezpečnost a co nejmenší ovlivnění okolí. Při vý
běru místa jsou hlavním kritériem hospodářské a zemědělské vyuíití místa a jeho geologic
ké, hydrologické, meteorologické a seismologické poměry. Je-li možno vedle RZ umístit 
též výrobu nových palivových článku, případně skladiště a úložiště RA odpadu /vznikne 
tzv. "regionální centrum palivového cyklu"/, sníží se značně objem přepravy RA materiálu 
mimo RZ, a tím se úměrně zmsnší riziko celého palivového cyklu. Současně se zlepší pod
mínky kontroly v rámci systému záruk /"safeguard"/. 

3.5.1 Bezpečnost uvnitř závodu 

Nekontrolovanému rozšiřování RA materiálů brání několikanásobné bariéry, které pro 
kapaliny tvoří např. vlastní zařízení, vyložení komor, rezervní zásobníky aj. a pro ply
ny např. vent.il.-ční systém. Různé části RZ jsou udržovány na různém podlatku, který stou-
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pá směrem к nejvíce rizikovým pracovištím. Obdobně roste i rychlost výměny vzduchu 
v daných prostorech. Pracovníci jsou před zdroji záření chráněni stíněním nebo jinými 
ochrannými pomůckani a jejich pohyb v RZ je přísně Kontrolován. 

Při zajišiování kritické bezpečnosti se dává přednost fyzikálním systémům před 
administrativními opatřeními. Místa, kde oy mohlo přes všechna opatření dojít ke kritic
ké .lohodé, je nutno oddělit od obsluhy masivními stěnami. V RZ je krorr.é toho nutno za
jistit normální průmyslovou, chemickou i protipožární bezpečnost. Mají-li být všechna 
opatřeni zajištěna, musí být projekt celého závodu velmi pečlivě vypracován, zařízení 
musí byt vysoce spolehlivé a RZ musí být ovládán spolehlivou kvalifikovanou obsluhou. 

Velkou úlohu v systému zajištujícím kontrolu a bezpečnost RZ hraje analytická kon
trola. Ta má 7. '-.at data, umožňující zajištění správného průběhu procesu, snížení množ
ství barží neodpovídajících zadaným specifikacím a zlepšení bezpečnosti /kritické, sy
stému záruk, výpuste a exhalace aj./. Analytická kontrola je začleněna do poplachového 
systému RZ. Protože jak kontrola RZ, tak i jeho bezpečnost je tím lepší, čím rychleji 
se získají potřebné údaje, používá se v rozsáhlé míře "in-line" přístroji. a získaná 
daia se ukládáj a zpracovávají na samočinných počítačích. 

3.5.2 Ochrana životního prostředí 
RA látky uniklé z R2 a ohrožující okolí jr.S.ou být obsaženy v jídle, pití, vzduchu, 

půdě a vodních tocích a nádržích. Bezpečnost obyvatelstva bude tím vyšší, čím nižší bu
de r.r.orství RA látek proniklých z RZ do okolí, a to jak při normálním provozu RZ, tak 
i při haváriích. 

Při nosuzování množství přípust.r/ch výpustí RZ se obecné začíná uplatňovat zásada, 
že radiační zátěž obyvatelstva má být tak nízká, jak je to za současného stavu techno
logie roztmr.é dosažitelné, tj. tzv. princip "ALARA" /"as lov as ireasonalby achievable"/ ' ' . 
Přitom je třeba pečlivě zvažovat poměr nákladů a prospěchu, kterého se tím dosáhne 
"cost/benef it" analýza'. Proto se radioaktivní plyny, které by nejvíce přispěly 

к zátěži obyvatelstva /J 129, 131, T, Kr 85/ v RZ z velké části účinné zachycují a pak 
skladují ,',T, Kr/ nebo bezpečně likviduj'' /T/. Radioaktivní ae;osoly se oddělí z výpustí 

3 4 vysoce účinnými filtry /DF-10 -10 /. Z kapalných odpadů se do okolí vypouští pouze voda, 
koncentrace radioaktivních látek jsou v ní nižší, než jsou maximálně přípustné koncen
trace těchto látek v pitné vodě. Radioaktivní odpady vzniklé při provozu RZ závodu se 
v maxináiní míře fixují do pevné stabilní formy, která snižuje nebezpečí rozptylu RA lá
tek. Přechodná skladiště odpadů, zejména těch v kapalném stavu, jsou budována tak, aby 
i při případné poruše nádoby nebo obalu, v němž jsou RA odpady uloženy, nepronikly RA 
látky clo půdy. V případě, že by к takovému rozptylu přece jen došlo, je okolí skladišE 
pečlivé kontrolováno. Kromě toho jsou místa pro tato skladiště vybírána tak, aby migrace 
RA látek v půdách byla co nejnižší. 

Při posuzování bezpečnosti provozu RZ není možno uvažovat o RZ izolované, ale je 
nutno brát v úvahu sumární efekt exhalací, které se snadno rozptylují v atmosféře, ze 
všech plánovaných PZ v celosvětovém měřítku. Teprve pak by byl.o možno zodpovědně stano
vit případné záchyty plynných PS /J 129, Kr 85, T/. Již dnes však lze říci, že žádný 
z výše uvedených izotopů by nebylo nutno v RZ zachycovat /např. pro Kr 85 vychází, že 
by jej bylo nutno zachycovat až začátkem příštího století/ г. přesto by radiační zátěž 
obyvatelstva v důsledku vlivu RA exhalací nepřekročila dávky povolené podle mezinárodně 
platných norem. Jelikož se však tato zátěž má udržet co nejnižší, činí se v RZ opatření 
na snížení RA exhalací na minimum. 

Obdobné je nutno zvážit hromadění RA látek ve světových mořích, vypouštěných do 
nich z NAO nebo .'. RA odpadů uložených na mořské dno. Radioaktivní odpady představují ne
bezpečí nejen pro současnou qcneraci, ale pro mnoho qoneracf příštích. 
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Vezmeme-11 jako míru rizika RA materiálu pro člověka tzv. "index toxicity", který 
udáví, kolikrát je nutno daný materiál zředit vodou, aby bylo možno /odu bez omezení 
používat, dostaneme pro VAO, že pro ně "index toxicity" klesne a*, po 10 rocích na 
stejnou úroveň jako pro bohatou U rudu - smolinec . Minimálně po tuto dobu by bylo 
nutno izolovat tyto odpady od styku s člověkem. Hlavní způsob ukládání takovýchto odpa
du má být do hlubokých a geologicky klidných formací. Materiál této formace má plnit 
důležitou ocnrannou funkci pro případ, že by se skleněné bloky s odpady vlivem záření 
rozpadly a kontejner by se porušil. Radioaktivní složky mohou být přeneseny na povrch, 
a tím do styku s člověkem, pouze vodou. Lze-li uložené odpady ochránit před působením 
spodní vody, je uložení nejbezpečnější. V opačném případě je důležité, aby rychlost 
proudění vody a migrace RA materiálů byla co nejmenší. Při tomto přenosu se uplatní ce
lá řada pochodů, jako adsorpce, iontová výměna, koloidní filtrace, vratné srážení a ne
vratná mineralizace. 

Jestliže bychom z VAO odpadů odstranili většinu alfa aktivních složek /99,99 % Pu, 
99,9 % U, Am, Cm a 95 % Np z původního množství v palivu/, snížil by se "index toxici
ty" VAO již po 10 letech na hodnoty podobné hodnotám materiálů, vyskytujících se hojné 
v přírodě. S izolací transplutoniových prvků Cs a Sr se počítá v sovětském regenerař-

/78/ ním procesu 
Separace alfa aktivních složek z RA odpadů by tedy značně zkrátila dobu, po níž by 

měly být odpady bezpečně uloženy. Jestliže by takováto koncepce zpracování RA odpadů 
měla přinést maximální výhody, bylo by nutno alfa-aktivní složky odstranit ze všech RA 
odpadů a nikoliv jen z VAO. Dále by bylo nutné, aby odpady vzniklé při izolaci alfa 
aktivních izotopů z odpadů byly zpracovatelné běžně vyvíjenými technologiemi. 

Vedle alfa aktivních izotopu je možné z VAO vyizolovat dlouhodobé PS jako jsou 
Cs 137 a Sr 90 a využít je jako ozařovací zdroje, nebo je skladovat a zpracovávat oddě
leně od ostatních F3, kterých je podstatně více. Velkou překážkou výše zmíněných sepa
rací z VAO je skutečnost, že je nutno zpracovat velmi aktivní roztoky a většinou z nich 
izolovat složky, přítomné ve velmi malých relativních množstvích. 

Posuzování výhod separace alfa aktivních složek na základě "indexu toxicity" je 
značně zjednodušený přístup, který neodpovídá předpokládanému způsobu uložení odpadů. 
Jestliže byly zváženy všechny možné reálné cesty, kterými se RA materiál může dostat 
do styku s člověkem a jestliže pro ně byly vyhodnoceny mechanismy i rychlosti postupu, 
vyšlo pro specifický případ uložení VAO v geologickém prostředí pouště na západě USA, 
2e není žádný důvod pro separaci některých složek odpadů včetně TU prvků' '. Alfa aktiv
ní složky RA odpadů je možno místo konečného skladování zčásti transmutovat v jaderném 
reaktoru na méně nebezpečné produkty, nebo je možno tyto látky odstranit ze Země a po
slat raketou např. na Slunce. Pro transmutaci aktinidů je vhodnější rychlý reaktor než 
reaktor termální. S výjimkou Pu 239 a Pu 241 vzniknou absorpcí termálního neutronu 
a aktinidů opět jiné aktinidy, kdežto v rychlém reaktoru se štěpení podílí na transmu
tacích nejméně 25 %. Tak Np 237, které představuje po 100 OOO letech hlavní nebezpečnou 
složku v» VAO, se v rychlém reaktoru přeměňuje rychlostí 20-45 %/rok. Recyklací aktini
dů z odpadů do rychlého reaktoru by se snížily požadavky na konečné skladování odpadů 
z miliónů let na tisíce let' '. Kromě likvidace odpadů vzniklých při regeneraci palivo
vých článku je nutno zajistit i bezpečnou likvidaci samotného RZ /"decomissioning"/, 
a to jak budov, tak i zařízení' 1 5 Л 

3.5.3 Fyzická ochrana a zajištění systému záruk 
/2/ Fyzická ochrana' ' má zajistit jaderný materiál proti krádeži nebo neoprávněnému 

odstranění a jaderná zařízení proti sabotáži jednotlivci nebo skupinami. Příslušná 
opatření mají jak preventivní charakter, tak i umožňují rychle odhalit přečiny proti 
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fyzické bezpečnosti a likvidovat je. Zvláště velké problémy vznikají v této oblasti 
v kapitalistických státech, kde mají velké obavy z teroristu a zločineckých gangů. Zvý
šené nebezpečí zcizení nukleárního materiálu a jeho zneužití hrozí zejména při převozu 
očištěného Pu. Toto nebezpečí se značně sníží, jestliže se výroba článku umístí přímo 
u RZ /RFCC'. Dále se hledají způsoby, které by značně ztížily, případné znemožnily vy
užiti zcizeného Pu к výrobě jaderných zbraní . Tato opatření již patří do okruhu za-
jisten.í systému záruk /"safeguard"/. V PZ spočívá hlavní váha zajištění systému záruk 
na co nejpřesnějším stanovení obsahu štěoitelného materiálu ve zpracovávaných palivových 
bincích a ve všech částech regeneračního procesu na zajištění toho, aby nebylo nozno 
z procesu nepozorované odebírat materiály obsahující štépitelné materiály ve vhociré 
formě. Zvláště vysoké nároky na přesnost stanovení materiálové bilance V nebo Pu jsou 
kladeny ve velkých RZ o kapacitě 1 500 t V/rok, neboř pri stanovení materiálové bilance 
Pu se značné vysokou přesností 0,1 \ činí neurčitost ve stanovení množství Pu 239 
10,5 kg/rok. 

3.6. Analytická kontrola 

Průběh regeneračního procesu řídí z větší části obsluha, a to bud přímo u zařízení, 
nebo z centrálního kontrolního sálu. Regenerační proces je zautomatizován pouze částeč
né /např. pomocné procesy, zásobování médií, poplachové systémy apod./, i když by jeho 
převážná část byla vhodná pro autonatizaci , neboř: probíhá kontmuelné. 

/ 5o ' 
Všude tam, kde je to nutné, používá se měřeni "in-line" přístroji' ' , které umož

ňují získat data plynule a bez velkého zpoždění. Tyto přístroje jsou téměř výhradné za
loženy r.a fyzikálních metodách a umožňují měření intenzity záření gama a alfa, stanovení 
koncentrací štěpných materiálů v procesu /gama-absorbciometry pro V a Pu, měření hustoty 
roztoků, případné jejich vodivosti pro současné stanovení U a HNO ,, počítače neutronů 
pro Pu/. Výběr použitelných přístrojů je velmi omezen náročnými podmínkami provozu, jako 
je korozní prostředí, práce se zdraví nebezpečnými materiály a mnohdy intenzivní radia
ce, a proto není možno používat analyzátory komerční a většina analyzátorů byla vyvinu
ta speciálně pro použití v RZ. Analyzátory založené na radiometrickém principu není bo
hužel možno použít v nejaktivnějších částech procesu, jako např. při rozpouštění 
v prvním cyklu. "In-line" analyzátory jsou nezbytným předpokladem automatické kontroly 
a řízení procesu. Tam, kde není možno počítat s "in-line" analyzátory, neboř jsoi1 nutné 
přesnější údaje, se ve speciálních stanovištích odebírají vzorky do hermeticky uzavře
ných nádobek, které se posílají pneumatickou poštou do analytické laboratoře. Také zde 
je většina používaných analytických metod založena na fyzikálním principu /hmotová spek
trometrie, qama-spektrometrio ap./, z nichž mnohé jsou zautomatizovány včetně vyhodnoco
vání. Takto však získáváme výsledky až s několikahodinovým zpožděním 

Důležitou roli hraje též lepší poznání průběhu extrakcn.ch pochodů a jejich matema
tické modelování, které je základem pro výbér optimálních variant extrakcníoh p.ooesů. 

Přístroje a z-'.rizeni pro sledování důležitých provozních parametrů, jako rycí los1.i 
proudění fází, výsky hladin v zásobnících, teploty a tlaku jsou komerční, používá:.é 
např. v chemi zkém průmyslu. Používané přístroje musí vyhovovat náročným podmínkám p > o v -
zu a v některých případech i vysokým nárokům na přesnost /měření pro výpočty bilanci/. 
Před použitím v provozu se čidla, kontrolní a regulační přístroje j zpracování a vyhod
nocování získa.tých informací počítačem důkladné prověřuje na poloprovozních modelových 

/42/ zařízeních /např. "TAMARA" v NSR/ • Provozní i analytické údaje jsou shromažáovány 
na centrálním nebo satelitním počítači, který dnra ukládá, zpracuje a vhodnou formou 

• i i i / 5 4 / s nimi seznamuje obsluhu 
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3.7. Hlavní problémy regenerace paliva a zpracování odpadu a vývojové tendence 

Jedním z hlavních problému regenerace paliva z LWR ve velkém RZ je naprostý nedosta
tek dlouhodobých zkušeností s funkcí zařízení ve vysoce aktivní části RZ za nových a pod
statně náročnějších podmínek. 

U prvních velkých RZ půjde tedy o používání prototypu, a proto není divu, že se po
čítá s rozsáhlými rezervami a že výběr zařízení je velmi konzervativní. Také v průběhu 
procesu se mohou objevit potíže, které se při vývoji a ověřování procesu v menším měřít
ku neprojevily Teprve po získání zkušeností bude možno projekt RZ i sám proces optima
lizovat. 

Výzkumné a vývojové práce na regeneračním procesu je třeba soustředit na snížení 
vlivu záření na proces /např. tvorba sraženin/, zlepšení metod separace V a Pu, zejména 
při vyšším obsahu Pu, např. (ílektrolytický způsob úpravy oxidačních stupňů Pu, snížení 
ztrát U a Pu do odpadu všeho druhu a na vypracování postupů, při nichž se získávají od
pady neobsahující soli /na^ř. použití N2

H4> NH2OH, elektrolytického procesu/. 
Velké úkoly je nutno ještě vyřešit v oblasti zpracování a ukládání odpadů všeho dru

hu. U plynných RA odpadů jsou to zejména: vývoj procesu na jejich uvolňc.ání z paliva -
"voioxidace", metody jejich separace z odpadních plynů s cílem snížení RA exhalací na mi
nimum a zabránění proniknutí T a J do procesu. 

U kapalných odpadů je nutno zajistit snížení jejicb objemu na ninimum /recyklace vo
dy a kyseliny dus;' né, snížení obsahu solí/ a u NAO a SAO zlepšit vlastnosti konečných 
odpadu s ohledem na jejich konečné skladování. Z řady procesu vyvinutých pro solidifika-
ci VAO je nutno nejperspektivnější z nich vyzkoušet s modelovými i reálnými roztoky 
v provozním měřítku tak, aby začátkem,případně v polovině 80 let, bylo možno zpracovávat 
VAO vznikající ve velkém RZ. 

Je třeba pokračovat ve vývoji čidel pro "in-line" kontroiu procesu a v co nejširší 
míře zautomatizovat analýzy vzorků z procesu, jakož i zpracování všech dat o chodu RZ, 
a tak připravovat podmínky pro postupnou automatizaci jednotlivých částí RZ. 

3.8. Regionální centrum palivového cyklu 
Jak oylo řečeno již dříve, společné umístění RZ, závodu na zpracování RA odpadů 

a úložiště RA odpadu, s sebou přináší značné snížení rozsahu přepravy a manipulace s RA 
materiály, z čehož dále vyplývá i odpovídající snížení rizika spojeného s těmito opera
cemi. Dalšího snížení rizika by se dosáhlo zařazením výroby palivových článků к výše 
uvedenému komplexu. Takto vzniklé seskuoení by představovalo příklad regionálního centra 

/2/ palivového cyklu, popsaného ve studii IAEA . Regionální centra palivového cyklu /RFCC/, 
která by zajišEovala skladování palivových článků, regeneraci paliva, výrobu palivových 
článku, zpracování RA odpadů a případně i jejich uložení pro několik států, představují, 
jak se zdá, nejlepší cestu, jak při rozvoji jaderné energetiky ve stále rostoucím počtu 
zemí zajistit dodržování dohody o nešířeni jaderných zbraní. Této dohodě se ve světové 
politice přikládá v poslední době prvořadý význam, a to byl také hlavní důvod, proč by
la daná studie vypracována. 
Hlavní výhody těchto center jsou: 

- podstatné snížení množství přepravovaného RA materiálu, 
- usnadnění kontroly v rámci systému záruk ve víech zařízeních centra, 
- ekonomicky nejvýhodnější kapacity závodů, 
- využívání společných zařízení a služeb, 
- snazší likvidace nehod v jednotlivých částech centra, 
- snazší ochrana závodu, 
- lepší ochrana okolí. 
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Protože z RFCC vycházejí již hotové palivové 4lánky a v RFCC je zvýšená kontrola 
systému záruk, je značně sníženo riziko zneužití Stepitelného materiálu к výrobe jader
ných zbraní. К tomu též přispívá snížení množství skladovaného Pu recyklací Pu do reak
torů. Vedle toho j>ou celkové náklady na přísluSné části palivového cyklu podstatné niž
ší než v případě, že by si jednotliví Účastníci zajišfovali přísluSné služby sani. 

Zřízení RFCC však přináší s sebou i některé problémy: 

- rozšíření "know-how" mezi více účastníku, 
- zvýšení nároku na přepravu vyhořelých palivových článku, 
- možnost znárodnění RFCC. 

Kromě těchto problému by bylo třeba vyřešit řadu otázek právních, finančních, bez
pečnostních, organizačních apod. Komplexní rozbor celé problematiky podává již dříve zmí
něná studie. Výše uvedené nevýhody a problémy platí pro kapitalistické státy. V případě 
socialistických státu by se některé problémy neuplatnily vůbec, nebo by byly méně pod
statné. 

Dalším rozvinutím koncepce RFCC jsou integrovaná centra, která zahrnují v sobe vždy 
několik RZ, závodu na výrobu palivových článků a závodů na zpracování odpadů. Tato cen
tra by mohla obsluhovat až 240 reaktorů o výkonu 1 200 MWe' '. Dvě nebo tři takováto 
centra by dostačovala v roce 2OO0 pro potřeby OSA. Ovaiovalo se též o možnosti výstavby 
kombinovaných center, která by zahrnovala jak reaktory, tak závody palivového cyklu 

3.9. Regenerační závody na palivo z LWR 

3.9.1 Celkový stav ve světě' ' 
V současné době zpracovávají v Evropě vyhořelé palivo z LWR francouzský závod 

OP 2' ' a poloprovozní závod WAK /NSR/' . Část RZ Windscale II, upravená na regenera
ci paliva z LWR, byla odstavena v r. 1973 po úniku aktivního materiálu ze vstupní části 
procesu /"head-end"/; do provozu bude uvedena až po roce 1978. Italský závod v Salugii, 
určený původně pro regeneraci paliva MTR, se má po roce 1978 začít upravovat '. V OSA 
nepracuje v současné době žádný RZ na palivo z LWR. Dlouhodobý odklad v uvedení uprave
ného a rozšířeného závodu NFS ve West Valley i nového závodu v Barnwell do provozu způ
sobuje především neujasněnost programu recyklace Pu a velmi zpřísněné požadavky na za
jištění zpracování VAO v OSA. Japonský RZ v Tokal Můra, jehož uvedení do aktivního provo
zu bylo několikrát odloženo, je nyní ve zkušebním provozu. 

Hlavní Údaje o jednotlivých stávajících i plánovaných RZ jsou uvedeny v tabulce 1. 
Ovedená data, zejména plánované termíny, je nutno brát s rezervou, nebol obecně se ter
míny dosti značně prodlužují. 

Regenerace je po nezdaru procesu "aqua-fluor" založena výhradně na vodné metodě. Na 
základě dosud získaných provozních zkuSeností s regenerací paliva v provozním měřítku 
jsou regenerační procesy značně unifikovány. Ve vstupní části se používá metoda "chop-
and-leach", v separačnl části různé modifikace procesu "Purex" a získané nitráty 0 a Pu 
se převádějí na 002 /nebo 0F6/ či PuOj. Výjimku tvoří belgický závod, v němž se ve vstup
ní části používá'o chemického odstraňování povlaků a RZ u Windscale II, v němž se v prv
ním cyklu používá extrakční proces 'Butex". 

Dále jsou uvedeny hlavní údaje o historii jednotlivých RZ a zdůrazněny jsou ty čás
ti zařízení nebo technologie, které je odliSují od obvykle používaných. 
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3.9.2 Jednotlivé regenerační závody 

UP 2 
Regenerační závod vznikl přístavbou vstupní části a úpravou ostatních částí velkého 

/52/ 
RZ UP 2 v La Hague , původně určeného pro regeneraci vyhořelého paliva z plynem chla
zených reaktoru. Roční kapacita tohoto RZ se má postupné zvyšovat z 50 t U v r. 1976 na 
400 t U v letech 1977-1979 a na 800 t v roce 1980. V RZ jsou použita originální rozpouě-
těcí zařízení s pohyblivým košem na nařezané články, který má otevírací dno. V prvním 
cyklu a ve třetím U cyklu se používají odstředivé extraktory a v ostatních částech nixer-
settlery. U a Pu se separují až ve druhém e^trakčním cyklu. V Pu dočišEovacím сукГ se 
Pu reextrahuje roztokem dusičnanu hydroxylaminu a Pu/III/ se oxiduje proudem N0,• 

WAK 
Kapacita RZ i 40 t U/rok ' byla volena tak, aby získané zkušenosti bylo moznc využít 

při výstavbě velkého RZ KEWA o kapacitě 1 500 t U/rok a aby náklady nu stavbu a provoz 
RZ byly ještě přijatelné. Cílem stavby RZ WAK ' bylo seznámit německý průmysl 
s problémy vznikajícími při projekci a stavbě RZ, získat technické a hospodářské zkuše-
i.osti s provozem závodu, umožnit další vývoj technologie vodných metod regenerace, včet
ně regenerace paliva z rychlých reaktorů a vývoje metod na zpracování odpadů. 

Stavební práce začaly v roce 1967, neaktivní zkušební provoz v roce 1970 a aktivní 
provoz v roce 1971. Náklady na výstavbu základního RZ činily 59 mil. DM a dalších 
35 mil. DM bylo hned zpočátku věnováno na výstavbu doplňkových zařízení umožňujících 
další vývoj technologie regenerace paliva. V současné době se к závodu přístavu]í pře
devším zařízení na zpracování VAO a plynných odpadu, která mají umožnit prověrku techno
logií i zařízení navrhovaných к použití ve velkém RZ KEWA. Palivové články se neřeíou 
celé jako v ostatních závodech, ale demontují se na jednotlivé proutky, které se pak ře
žou na jednoduchém výkonném zařízení. 

Windscale II 
Je velký RZ o kapacitě -,2000-2500 t U/rok, určený к regeneraci vyhořelých palivových 

článků typu "Magnox". Aby bylo možno v tomto RZ regenerovat též palivo z LWR 400 t U/rok1, 
bylo nutno přistavět, obdobně jako v RZ v La Hague, vstupní část procesu ' . Byla při
stavěna nikoliv к RZ Windscale II, ale к původnímu RZ Windscale I, čímž se dosáhlo znač
né úspory investic. Palivo LWR tady nejprve prochází prvním cyklem /plněné kolony/ RZ 
Windscale I, kde se používá extrakčního procesu "Butex", vyvinutého anglickými pracovní
ky. Po reextrakci se roztok U a Pu z prvního cyklu odpaří a extrahuje se v druhém cyklu 
TBF, v části RZ Windscale II. К separaci U a Pu se jako redukovadla používá Fe/II/ sul-
famát. Tento kombinovaný proces nepovažují sami Angličané za vhodnější řešení, než před
stavuje "Purex" proces, a proto ve svém novém plánovaném RZ "Thorp" počítají s v/užitím 
procesu "Purex". Vzhledem к úniku RA materiálů ze vstupní části závodu do okolí byl v ro
ce 1973 RZ na LWR palivo uzavřen a s jeho znovuuvedením do provozu se počítá v roce 1978. 

NFS 
Původní závod je podrobně popsán v práci ' ' . První komerční RZ měl kapacitu 

200 t U/rok a mohl přepracovat jak slabě, tak i vyseče obohacené palivo. V roce 1972 
byl provoz RZ přerušen, aby se mohly uskutečnit některé úpravy z programu adaptace závo
du, která probíhala tři roky. Zdálo se, že doba je pro takovéto úpravy vhodná, protože 
požadavky na přepracování paliva byly tehdy malé' '. Cílem adaptace bylo zvýšení kapa
city na 750 t U/rok, což měla zajistit především náhrada čištění Pu na anexech extrak-
čním cyklem. Tyto úpravy provozu spolu se zařazením mezicyklických odpařováků hodnotila 
USAEC jako podstatné změny a rozhodla, že musí být podána žádost o povolení nové výstav
by. Za těchto okolností se rozhodla NFS rozšířit původní program adaptací tak, aby již 
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odpovídal novým budoucím předpisům, tj. zajistit konverzi и na UF»> Pu na PuO,, solidi-
fikaci odpadů, bezpečnost RZ proti zemětřesení, tornádu ap. Jednáni o povolení probíha
la v období, kdy bylo pozastaveno udělování veškerých povolení na přepracování paliva 
vzhledem к nevyjasněnosti politiky takající se recyklace Pu a likvidace RA odpadu. Pů
vodně plánované několikaleté přerušení provozu se tak protáhne pravděpodobné nejméně 
na deset let a přitom není zaručeno, že provoz závodu bude skutečně znovu povolen. Ná
klady na adaptaci se odhadují na -*-100 miliónu $' '. Osud RZ NFS je typickým příkladem 
toho, jakým rizikům je provozovatel RZ vystaven. 

Barnwell 
V RZ o kapacitě 1 500 t U/rok se mají zpracovávat vyhořelé palivové články oboha

cené až na 5 % U 235 /před ozářením/ a s vyhořením do 40 000 MH dní/t. Stavba závodu za
čala v r. 1971 a v r. 1976 byla téměř skončena. Původní program zahrnoval příjem a skla
dování článků, separační Purex proces, skladování VAO/1/ a roztoku Pu/NO,/. a konverzi 
U na UFfi. Ze stejných důvodů jako u NFS r.ebyl povolen provoz závodu. Hlavní podmínkou 
к .-iělení tohoto povolení je zajištění konverze Pu/NO,/, na PuO- a zajištění solidifi-
kace odpadů. Stavba RZ podle původního plánu si vyžádala dosud asi 250 mil. $, což je 
3x více, než byl původní rozpočet a stejné náklady si vyžádá zajištění konverze Pu 
a solidifikace odpadu. Také tento příklad ukazuje, jak nejisté je podnikání v oblasti 
přepracování paliva. Tak RZ, který měl být prvním velkým RZ provozovaným na komerčním 
základě a který měl získat pro podnikání v oblasti přepracování soukromé podnikatele, 
plní zatím tuto svou funkci spíše v negativním směru. 

Rozpouštění palivových článků v RZ probíhá semikcntinuálně, aby se zabránilo nára
zovitému vývoji velkého množství odpadních plynů, které by se pak obtížně zpracovávaly. 
V prvním extrakčním cyklu se používá odstředivý extraktor. Trojmocné Pu po separaci U 
a Pu se oxiduje proudem N0- v pulzní koloně. V ostatních částech procesu se valence Pu 
upravují elektrolyticky. Jde o první velký komerční RZ o kapacitě 1 SOO t U/rok, urče
ný výhradně pro regeneraci paliva z LWR, při jehož projekci byly využity dosavadní nej
lepší zkušenosti z regenerace vyhořelého paliva v provozním měřítku. 

Tokai Můra 
V závodě je možno regenerovat vedle paliva s přírodním U také palivo z LWR reakto-

rů/56,57/ K a p a c i t a nejaktivnější části závodu je 1 t 0/d, kdežto ve zbylé části odpovídá 
pouze 0,7 t U/d, avšak může být zvětšena na kapacitu odpovídající též 1 t 0/d. V extrak
čním procesu se používají mixer-settlery. Celkový počet stupňů v procesu je 130 a má za
jistit nízké ztráty 0 i Pu i za přítomnosti méně extrahovatelného Pu/VI/. Roztoky mezi 
cykly se nekoncentrují a extrahovadlo se regeneruje vždy již v extraktoru na reextrakci. 
U a Pu se od sebe oddělí až v druhém extrakčním cyklu. Třetí U cyklus je nutný к tomu, 
aby byl získán 0 žádané kvality/58/. 

Závod byl projektován francouzskou společností Saint-Gobain Techniques Nouvelles 
a je vybaven též francouzskou techiiologií. 

3.10 Závěry 
1/ Regenerace paliva umožňuje z vyhořelého paliva získat U a Pu a recyklovat je do LWR 

nebo do rychlých reaktoru. Při regeneraci se RA odpady převedou do forem vhodných 
pro další zpracování a konečné uložení. Pouhé skladování vyhořelých palivových člán
ků /"throw-away" '.oncepce/ by naproti tomu znamenala ztrátu U a Pu, které by jinak 
mohly být použity jako zdroje energie a neřešilo by též konečnou likvidaci RA odpadu. 
Tato koncepce je zatím pouze ve stadiu lívah. 
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2/ Recyklace pouze U do LHR sníil nároky na těžbu U asi o 15 %. Hlavnín přínosem by byla 
současná recyklace Pu, při níž by se nároky na těžbu U snížily o 35 % a na separační 
práce o 30 1. Současně by se snížilc celkové množství Pu asi na 1/4 množství, které 
by se nahromadilo, kdyby se Pu nerecyklovalo. 

3/ Náklady na regeneraci jsou vysoké /^ 250-350 $/1 kg U/ a neimhou být plně kryty zís
kaným U a Pu. Vzhledem к tomu, že regenerace je nezbytná pro konečné zpracování a ulo
žení RA odpadu z palivových článků, je nutné, aby náklady na regeneraci byly zahrnuty 
do nákladu palivového cyklu. Vzhledem к nedostatečným zkušenostem se zpracováním LWR 
paliva ve velkém měřítku, ke stále se zpřísňujícím předpisům na ochranu životního 
prostředí а к neujasněnosti konečného zpracování a uložení RA odpadů není možno sta
novit pevnou cenu za zpracování paliva. Upřesnění podkladů, potřebných pro výpočet 
ceny za regeneraci /včetně likvidace odpadu/, lze očekávat asi do 15 let. Současnou 
situaci se doporučuje řešit spoluúčastí provozovatele reaktoru na financování RZ 
a platbou části nákladů za regeneraci předem. 

4/ Výstavba RZ se silně opožďuje za produkcí vyhořelého paliva z LWR, což si vynutí vý
stavbu rozsáhlých a nákladných skladišť pro přechodné skladování vyhořelých palivo
vých článku. Příčinou tohoto stavu je především podstatně vyšší technická náročnost 
procesu, než tomu bylo u regenerace paliv s nízkým vyhořením, značně zpřísněné před
pisy na ochranu životního prostředí a neujasněnost koncepce Ústředních orgánu v otáz
ce recyklace Pu a konečného zpracování a uložení RA odpadů. 

5/ Investiční náklady na velký regenerační závod o kapacitě 1 500 t U/rok se odhadují na 
q 

10 $ a provozní náklady asi na 40 mil. $/rok. Investiční náklady na závod na zpraco
vání odpadů z RZ se odhadují na 1/2 až 3/4 investičních nákladů na RZ a provozní ná
klady asi na 1/2 provozních nákladů RZ.Je nezbytné, aby zařízení i proces byly vyzkou
šeny za reálných podmínek v RZ menší kapacity. 

6/ Celkové riziko palivového cyklu se sníží, jestliže se u RZ umístí závod na zpracování 
RA odpadů a jejich konečná uložení, případně též výroba nových palivových článků. Ta
kovéto "regionální centrum palivového cyklu" by mohlo vlastnit několik menších států, 
které by měly zajištěnu ekonomickou regeneraci paliva a současně by byla zajištěna 
účinná kontrola systému záruk. 

7/ Obecně přijatý proces na regeneraci vyhořelého paliva z LWR se skládá z těchto hlav
ních kroků: 
- skladování palivových článků pod vodou - 200 dní až 1 rok /v zemích RVHP 2 roky 
a v budoucnu 3 roky/, 

- řezání celých palivových článků a rozpouštění aktivního jádra v HNO, /"chop-and-
leach" metoda/, 

- separace U a Pu od PŠ a navzájem extrakcí TBF /"Purex" proces/. 
8/ Pro konečné zpracování a uložení odpadů neexistuje koncepce, k*:erá by byla přijata 

v celosvětovém měřítku. Poměrného sjednocení se dosáhlo u VAO, které mají být solidi-
fikovány a pak uloženy v hlubokých stabilních geologických formacích. 

9/ Hlavní směry dalšího vývoje regenerace paliva a zpracování odpadů: 
- získání dlouhodobých provozních zkušeností se zařízením i procesy na regeneraci pa

liva ve velkém RZ a optimalizace jednotlivých částí procesu, 
- nové procesy snižující ztráty U a Pu a obsah solí v odpadech, 
- vývoj technologie a zařízení pro zpracování a konečné uložení všech druhů RA odpadů 

z RZ a získání provozních zkušeností, 
- zlepšení kontroly procesu, zejména využitím "in-line" přístrojů a zpracování dat na počítačích. 
Provozní zkušenosti s velkým RZ lze očekávat začátkem devadesátých let a se zpraco

váním VAO asi v polovině devadesátých let. 
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VELKt DEMOHSTRACHt REGEHERAČSt ZÁVOD KEVA 

Příloha 

:. fjyod 

Jako přiklad závodu, na n."mi se zrcadli současný stav techniky zpracováni vyhořelé
ho paliva i tendenci ve výstavbl velkého RZ, byl vybrán závod KEVA /HSR/, který, z nových 
plánovaných velkých RZ je nejbliie realizaci /obi-. 1, 2, 1, tab. 14/. Kromi toho je 
o tomto RZ к dispozici dostatečné mnoistvi informací. Základními znaky koncepce RÍ KEVA 
je snaha o zajištěni maximální bezpečnosti obsluhy i obyvatelstva, maximální spolehli
vosti zařízeni a snaha o jeho maximální vyuiití. 

Zajímavé je srovnáni koncepce RZ KEVA s koncepci návrhu nového velkého RZ, který 
vypracovali pracovnici United Reprocessors a firmy Saint-Gobain . Tento koncepční ná
vrh je znační blízký koncepci RZ KEWA. Hlavním rozdílem v obou případech je výblr extrak-
torů. V RZ KEVA byla uplatněna silni konzervativní hlediska a pro závod byly vybrány 
dobře známé pulzni kolony a mixer-settlery, a to jeltí vltSinou ve dvou linkách. V dru
hém připadl se navrhuje pouiit jednu linku /s výjimkou třetího Pu cyklu/ 8-10 stupňových 
odstředivých extraktorů, з jejichž dlouhodobým provozem v tlikých podmínkách nejsou do
sud dostatečné zkuSenosti. Autoři návrhu vycházejí hlavni ж dosavadních zkušeností s ne
aktivním provozem extraktorů a pokud jde o spolehlivost a snadnou vyměnitelnost extrak
torů, jsou natolik optimističtí, ie se spokojují s jejich jedinou linkou. Hakolik jsou 
tyto představy reálné, mil by prokázat provoz extraktorů v novi spuitlném RZ na palivo 
z LWR v UP 2. 

2. Základní údaje o provozu 

Základní údaje o provozu jsou zahrnuty v tabulkách 2, 4, 6 a 7. V případech, kde 
/3 4 / 

potřebné údaje chybily, byly pro orientaci převzaty údaje z prací ' . Údaje o palivo
vých článcích jsou údaje pro vyhořelé palivové články z reaktoru PWR ze studie IAEA . 

2. Projekce a výstavba 

První plánované práce započala KEVA v r. 1971 a v roce 1976 vypracovala koncepZni 
studii, která tvoří základ pro předprojekt. V témie roce by^a zaloiena společnost pro 
projektováni RZ, jejimii úSastníky je 12 společnosti zabývajících se zásobováním energii. 
Stavební práce by milý začít před koncem roku 1978 a od r. 1982 má začít příjem vyhoře-

/40 42/ 
lých palivových článků. Závod má být připraven к provozu v letech 1985-1987' * ' . Po
slední zpráva, uveřejnind koncem r. 1977 a přednesená na "Feaktortagung des Deutschen 
Atomforum", mluví o skluzu dokončeni RZ /konec 80. let/ a vybudování přechodného tkladii-

/74 / ti vyhořelých palivových článků /1986-1988/ ' v důsledku pravděpodobného prodlouieni 
povolovacího řízení. Ňa staveništi RZ bude pracovat ai 3 000 dělníků a výstavby se 
zúčastni 400 plánovacích a prováděcích inienýrů 

•í. Transport 

Provoz velkého RZ je spojen s rozsáhlým transportem vyhořelých palivových článku 
z LVR do RZ a solidifikovaných RA odpadů do úloiiSi, pokud tato nejsou umístěna v areálu 
RZ. Niie uvedené údaje jsou převzaty ze studie IAEA a regionálních center palivového ayk-

/6 / 
lu '. Vyhořelé palivové články jsou přepravovány v ъ 100 t tlikých kontejnerech o kapa
citě *- . 1. /Pro přepravu vyhořelého paliva chlazeného asi 3 roky se v zemích RVHP po-

/17 / čitá s kontejnery o hmotnosti 90 t pro palivo VVER-440 a 110 t pro palivo VVER-1000 . 
Tyto kontejnery pojmou 3,8 t a 3 t UO, a přepravuji se po ieltznici/. Haloltni kontejne
ru и reaktoru trvá i. 2 dny, jeho vykládka v RZ 3-6 dni a průměrná rychlost přepravy po 
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et lnici Je ÍO km/hod. a po ielezniai 10 km/hod. Kaidé překročeni hranic znamená zdrieni. 
V průměru se Jedním kontejnerem přepraví SO t 'J/rck, takže pra P.Z o kapacitě 1 SOO t 
U/rok JP zapotřebí 30 kontejnerů. 

Investiční náklady na kontejnery činí SO mil. $, a tak Je při 80%nim využití kon
tejnerů nutno počítat в denním nájmem 3 000 $ na jeden kontejner a s cenou Z0-3S $ za 
přepravu 1 kg U vyhořelého paliva na střední vzdálenosti /800 - 1 000 km/. // zemích 
RVHP činí pro vzdálenosti 1 000 - S 000 km podíl nákladů na přepravu 25 - 20 % z celko-

/78/ vých nákladů na přepracování/ 

Vysoce aktivní odpady se přepravují /asi po 10 letech chlazeni/ jako vyhořelé pali
vové články. Investiční náklady na jeden kontejner jsou opět % 2 mil. $ a cena přeprav
ného ^ S-7 %/kg U pro VAO a 2-3 $/kg pro odpady z povlaků. Středně aktivní a alfa akti
vitou kontaminované nízko aktivní odpady se solidifikují asi po 6 letech od svého vzni
ku. Prvé odpady se dopravuji do úložiště pouze jedním směrem. Náklady za přepravu činí 
SOO - 600 $ za sud v prvém ; řípadě /'<_ 4 000 sudů za rok/ a 100 - 200 t za sud v druhém 
případě /<_ 3 000 sudů za rok/. 

S. Jednotlivé části závodu /obr. 4/ 

Ha obr. S je uvedeno schématické rozděleni závodu na jednotlivé části spolu s je
jich kapacitami. Jak vyplývá z tc^^to obrázku, jsou všechny části /s výjimkou druhého 
a cřetího U cyklu/ tvořeny dvěma paralelními nezávislými linkami, z nichž každá je 
schopna zajistit plný provoz závodu. Toto řešení je značně konzervativní a je vynuceno 
okolnosti, že v současné době chybí zkušenosti s dlouhodobým provozem velkého regenerač
ního závodu. 

S.l Vstupní část procesu /"head-end"/ 

Provozní schéma vstupní části závodu je znázorněno na obr. 6. Vyhořelé palivové 
články se dopravují do závodu po železnici v kontejnerech těžkých aS 120 t, které pojmou 
cca 4 t U. V jedné ze dvou paralelních přijímacích stanic se prověří stav kontejneru, 
články se vyloží v horké komoře a pak se předají do provozního skladu o kapacitě 700 t, 
kde se skladují pod vodou. PoSkozené palivové články se ukládají do zvláštních pouzder 
a skladuji se zvlášl. Proti vykládání kontejneru pod vodou je tento způsob rychleJSi 
a dekontaminace kontejneru je snazší. Vedle provozních 700 t bazénů mohou být v závodě 
umístěny ještě 1 000 t bazény, které umožní překlenout případné zpoždění v zahájení pře
pracováni vyhořelého paliva nebo zpracovávat palivové články po nejméně jednoročním 
chlazeni, čími by se značně ulehčilo zpracováni vysoce vyhořelých palivových článků. Pro 
lepši využiti mista v bazénech jsou palivové články umístěny v paletách nebo klecích, na 
jejichž výrobu je zčásti použit konstrukční materiál absorbující neutrony. Voda z bazénů 
se čisti na filtrech, dále ее vede přes náplně s aktivním uhlím a ionexy, takže její 

— Я aktivita se udržuje asi na úrovni 10 Ci/l. Současně je nutno zajistit odvod velkého 
množství uvolňovaného tepla, které и velkých bazénů může činit až 22 MU. 

Po dostatečné době chlazeni se vyjme palivový článek z bazénu a převeze se к řeza
címu zařízeni, schopnému řezat celý článek /včetně koncových části/ na kousky, které pa
dají do rozpouštlciho zařízeni /"chop-and-leach" metoda/. Jak řezací, tak i rozpouštěcí 
zařízeni pracuji za velmi náročných podmínek /mechanické namáháni, koroze, intenzivní 
zářeni/, které zkracuji na jedné straně jejich životnost a na druhé straně značně r e-
enadňuji jejich opravy nebo výměnu. Protože pro náhradu těchto jednotek je třeba počítat 
а dobou asi 4 let, je v závode počítáno в dalšími rezervními horkými komorami, do nichž 
je možno po prvních získaných provozních zkušenostech umístit třetí náhradní jednotku. 
Další volné komory tvoři rezervu pro umístěni "head-end" části na zpracováni palivových 
článků e recyklovaným Pu. Rozpouštěcí zařízeni pracuje diskontinuálně. Aby ее zabránilo 
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rif luxu jódu, přulého do plynů, в kandtnudtim, •probíhá, roipouttiní bii riflíxu. Gio-
nitrit rotpouftlciho zařítini mni kriticky benpičná. Kritiak.it bmpeínait 91 Coiihne 
kombinací pouliti materiálů absorbujících neutrony a kapalného neutronového jedu - roz
teku dusičnanu gadolinitého /3 g/l/. Roztok se po rozpouštěni paliva zbaví hrubSich ne
rozpustných částic na filtru a jemných v odstředivce. Tyto pevné vysoce aktivní částice 
/1,5 - 3, 5 kg ?5 a "y- 0,35 kg částiček Zircaloy na t V/ se likviduji jako pevný odpad. 
Roztok se pak převede do meziskladu, z něhož se zásobuje separátní část procesu. 

Plyny „zniklé ppi řezáni článků a jejich rozpouštění se v několika stupních zbaví 
kapiček a mlhy, nitroznich plynů, aerosolů, vody, tritia, jódu, kryptonu, případně 
i xenonu. Aerosoly se zachytí na vysoce účinných filtrech, jejichž účinnost je pro čás
tice velikosti 0,1 мт >_ 99,97 %. 

Všechny formy jódu /elementární, methyljedii a jeho další organické sloučeniny/ 
se účinně zachycuji /> 99,3 %/ na specielním filtru, plněném materiálem AC 6120HI /kyse
lina křemičitá s velkým specifickým povrchem, impregnován л 7-12 % AgNO /. V plynných od
padech Je pouze asi l % tritia z jeho celkového množství. Tritium se z plynů odstraní 
reakcí s kyslíkem na katalyzátoru a vzniklá voda se oddělí v separátoru vody. Krypton 

/45 / 
i xenon se z plynů izoluji a vzájemně oddělí nízkoteplotní destilaci . Čištěný plyn 
obsahuje méně než 1/1 000 původního množství kryptonu. Před destilaci je nutno plyny 
žhavit všech složek, které by při nízkých teplotách mohly ucpat destilačni zařízeni 
/"c/<'j CO, > kysličníky dusíku/, nebo které by se mohly nekontrolovaní rozkládat /G,, 
z něhož působením záření vzrikne ozón/. 

Zinkaný xenen je možno vzhledem к jeho velmi nízké aktivitě použit v technické pra-
7 

xi /•v 1 OOu m"/rok/. Krypton se dlouhodobě skladuje /4 100 let/ v 50 l tlakových lahvích 
pod tlakem 120 - 140 barů, které je nutno zpočátku chladit. 
5.2 Separační část 

V prvním extrakčnim cyklu a v druhé-.л a třetím U cyklu se používají jako extraktory 
pul zni kolony. Jejich přednosti je krátká doba kontaktu fázi, a tím i menší tvorba зга-
ženin /první cyklus/ a bezpečná funkce při zpracování velkých kvant Pu. V ostatních čás
tech separačniho procesu jsou použity mixer-settlery, které se vyznačuji vysokou provoz
ní pružností. Pro první etapu výstavby Rl se počítá pouze s jednou linkou těchto extrak-
torů. Separační proces /obr. 7/, je "Purex" proces s jedním cyklem společným pro V a Pu 
a se dvěma cykly jak pro II, tak i pro Pu. Meziprodukty U a Pu se mezi cykly nekoncentru-
ji. К redukci Pu se používá U/IV/ а к reoxidaci Pu/TTI/ NO.. V Rl VAK byla V laborator
ním i poloprovozním měřítku velmi úspěšně Vyzkoušena úprava valenci Pu elektrolyticky. 
Budou-li i další zkoušky tohoto způsobu úpravy valenci Pu úspěšné, lze polítat se zařa
zením elektrolytického procesu do regeneračního procesu R7. КЕЫА. Uranový reextrakt 
z třetího '.' cyklu se zkonaentruje odpařením na koncentraci 450 g U/l, přečistí se na si-
likagelové koloně a skladuje se jako meziprodukt. V plutoniovém reextraktu z třetího Ptt 
cyklu se zoxiluje Pu/IIT/ na Pu/IV/. Také hydrazin přítomný v roztoku se musí zoxidovat 
dříve, než je možno Pu vysrážet jako Síavelan. Proniknuti T, které je převážně přítomno 
v roztoku získaném rozpouštěním paliva, dále než do prvního cyklu separačniho procesu, 
se zabráni tím, že se extrakt z prvního cyklu obsahující malé množství vody в Т promývá 

1С 1 / 

velmi malým objemem vody bez T . Voda в T se z větši části recykluje a pouze část je
jího objemu se má vypouštět do hlubokých geologických formaci obsahujících vodu. Na se
parační část navazuje provoz na konverzi dusičnanu uranylu s vysokým obsahem U 235 na 
UFj nebo VFg a ochuzeného dusičnanu uranylu /z přepracováni palivových článků e recykla
ci Pu/ na UO, a dusičnanu plutoničitého na PuO„. 
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S.J Pomocné provony 

Pro chod procesu jsou důležité pomocné" procesy na přípravu chemikálií a regeneraci 
kyseliny a extrahovadla. Poslední dva jsou řešeny tak, aby maximálně umožňovaly snížit 
konečné objemy RA odpadů na minimum. Extrahovadlo se regeneruje roztoky hydrazinu, který 
se pak rozloží elektrolyticky , takže odpadá obvyklá produkce velkého množství 3A. 
obsahujících eoli. 

V těch případech, kdy roztoky zpracovávané při regeneraci kyseliny dusičné obsahují 
jód, je zajiStlno jeho odstranění, čímž se zabrání jeho proniknutí Jo separačniko :r -
cesu prostřednictvím recyklované kyseliny. 

i.4 Zpracováni a ukládání radioaktivních odpadu 

Podle původní koncepce nemají žádné RA odpady vzniklé v HZ tent- r, í•.••:" ! opustí'.. 
Z toho vyplývá, že и závodu musí' být umístěno jak zařízení, nutné к přiveden? n~'< •• г иск 
odpadů do forem vhodných ke konečné likvidaci, tak i prostory rro pře •hodné i konečné 
skladování RA odpadu. Proto byla pro RZ KF.UA vybrána lokalita и J:rlebenu v Dolním Sasku, 
na níž by bylo možno vybudovat konečné úložiště RA odpadů v hluboký.-h solných formacích 
/vhodnost solných formací pro tento účel je. třeba ještě prověřit/. Г:'-> by se dosihlo 
velmi značného snížení přepravy RA mateři dlít a rizika při manipula JÍ г nimi. 

Protože v současné době chybějí dlouhodobé zkušenosti s průmyslovým zvládnutím ko
nečné úpravy RA odpadu, zejména těch nejnebezpečnějších, počítá se v návrhu závodu 
s rozsáhlými mezisklady pro RA odpady, které budou dále zpracovány, až se získají p;třK.i-
né provozní zkušenosti. Procesy, které se na základě laboratorních, případně poloprovoz
ních pokU3Ů jeví jako nejnadějnější, budou velmi intenzivně rozvíjeny, aby se v příštím 
desetiletí získaly dostatečné zkušenosti s provozováním procesu v průmyslovém měřítku. 
Některá zkušební zařízení budou instalována v závodě WAK. Vsh!edem k tomu, že by VA .'• mě
ly být solidifikovdny až asi oo 5 letech od zpracování paliva, mělo by zařízení na scli-
difikaci těchto odpadů začít pracovat začátkem 90. let. 

Níže jsou uvedeny některé postupy, s jejichž uplatněním se v koncepci závodu počí
tá. V některých případech se sleduje více variant, z nichž bude vybrána ta nejvhodně j š'. 
Z RA odpadů, které vzniknou při provozu RZ, budou v meziskladech uloženy bez další úpra
vy části palivových článků neobsahující palivo, nerozpustné zbytky z rozpouštění, Kr 
v ocelových lahvích a J, šachy ceny na filtrech. 

Kapalné odpady se nejprve rozdělí na organické a vodné a Vodné odpady vštch úrovní 
aktivity budou koncentrovány a uloženy ve zvláštních tancích. Destiláty ze zpracování 
těchto odpadů budou znovu využity v široké míře v provozu. Spalitelné pevné odpady budou 
spáleny a z těch, které obsahuji Pu, bude toto získáno zpět. Nespalitelné odpady s výjim
kou materiálu článků se slisuji a zabetonují. 

S.4.1 Kapalné odpady 

Likvidace RA odpadů, zejména VAO, je záleží tost techno logicky velmi náročná a tudíž 
i velmi nákladná. Investiční náklady na likvidaci RA odpadů včetně komerčního uložení 
dosahují cca poloviny až tří čtvrtin investičních nákladů na samotný RZ, přičemž nákla
dy jen na uloženi odpadů přesahuji 60 % z celkových nákladů na likvidaci RA odpadů . 
Investiční náklady na zpracování VAO jsou asi 2,5x větší než náklady na zpracování všech 
ostatních odpadů. 

Výše uvedené údaje jsou uvedeny v tab. II a byly čerpány ze ntudie tAF.A o regionál
ních centrech. Vzhledem k tomu, íe žádné velké provozní zařízení, které by zpracovávalo 
reálné VAO nebo v němž by se solidifikované produkty ukládaly, dosud nepracuje, jsou uve
dené údaje odvozeny ze zkušenosti získaných na poloprovozních zařízeních a jsou tudíž 
méně přesné. 
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Údaje pro VAO nejsou vztaženy к iddné specifické technologii solidifikace, protoie 
se předpokládá, že náklady pro četné dosud vyvinuté postupy, které dávají velmi podobné 
konečné produkty, budou vzájemně málo odlišné. Ve studii se předpokládá, že největší 
linka na srlidifikaci zpracuje za rok VAO odpovídající 7íO t vyhořelého paliva, takže 
и RZ J3cu dvě linky v provozu a třetí linka je náhradní. 

VAO odpady se zkoncentruji na odpařováku tak, aby koncentrace НПО ve zbytku nepře
sáhla В М, což je výhodné pro zajištěni dobré dekontaminace destilátu od Ru. Ke snížení 
koroze nerezových tanků, v nichž se koncentrát skladuje, sníží se v koncentrátu koncen
trace kyseliny pod 5 tt reakcí s f->rmuldehyáem. Skladovací tanku o objemu až 1 000 m 
je nutno chladit, nebol koncentrát uvol'iuje velké množství tepla /až •v. 20 V/l/. Asi po 
í letech se koncentrát VAO solidifikuje. 

Objem kapalných odpadu je třeba vzhledem к vysokým nákladům na jejich další zpra
cování a likvidaci udržet co nejmenší. К tomu přispívá značnou měrou recyklace kyseliny 
a vody v prvním a druhém extrakčnim cyklu a použití nových technologických postupů, kte
ré do odpadů nezanáěejí soli /tištění extrahovadla, elektrolytické úpravy oxidačních 
stupňů Pu apod./. 

Pro solidifikaci VAO' ' byly v HSR vypracovány tři postupy ' : "VERA", "FIPS" 
a "PAMELA". V prvních dvou případech jsou získané produkty borosilikátová skla obsahují
cí -^ 20 % váhových Kysličníků PS, COŽ odpovídá asi 70 l skla/: t i.Produktem procesu 
"PAMELA" jsou perle o průměru 5 mm z fosfátového skla s obsahem 70 % kysličníků Pš, kte
ré se zafixují do matrice těžkého kovu. Při nejtěsnějším uspořádání perlí vyplní tyto 
objem asi ze 70 %, takže na 1 t U připadá rovněž n0 l pevného produktu. Tento proces je 
též vyvíjen ve variantě, kde koneěným produktem jsou skleněné bloky /obr. 8/. 

Zvláštností všech těchto procesů je chemická denitrace. V případě procesu "VERA" 
se používá mravenčí kyseliny, и zbylých dvou procesů fcrmaidehydu. Tím se sníží 
únik Ru a zařízení není vystaveno účinkům horkých plynů obsahujících kysličníky dusíku. 
V procesu "VERA" vstupuje denitrovaný roztok obsahující část sklotvorných látek do 
sprchového kalcinátoru, vyhřívaného přehřátou parou. Kalainát padá do taviči pece 
z Inconelu 690, v niž se к němu přidá zbytek sklotvorných látek a z ní se tavenina 
periodicky vypouští do předehřátého skladovacího obalu z nerez oceli. Oddělením kalci-
načniho a tavícího stupně se sníží koroze zařízeni a dosáhne se vyšší produktivity. 

V procesu "FIPS" se krémová pasta ze sklotvorných látek a koncentrátu P5 suší na 
válcovém sušiči při 130 С Kalcinace a taveni probíhá v jednom stupni v tavícím kelím
ku, který pak slouží jako skladovací obal. Nevýhodou tohoto uspořádání je nemožnost kon
tinuálního provozu. Vzhledem к vysoké taviči teplotě /max. 1 200 С/ je kelímek ze smě
si AI„O - grafit. 

Proces "PAMELA" má sušeni, kalcinaci a taveni spojeny do jednoho stupně, beni trova-
ný koncentrát se dávkuje spolu se sklotvornými materiály do platinového tavícího kelím
ku. Sklovina se pak kape na otáčející se desku,a tak se vytvářejí perle, které se zafi
xují dn matrice z těžkého kovu. Cílem dalších prací je náhrada Pt keramickým materiálem. 

Í.5. Údržba a výměna zařízení 

Dálková obsluha i údržba a výměna se pouSivá v části "head-end" procesu, kde se 
pracuje s největšími množstvími RA materiálu a za náročných provozních podmínek. V ostat
ních částech procesu /bez fixace RA odpadů/ se zařízeni opravuje a vyměňuje přímo. 

Ty části zařízeni, které mohou být poruchové, nebo jejichž dekontaminace a oprava 
trvají dlouhou dobu, jsou zdvojené. Tento princip je v závodě použit ve velmi širokém 
měřítku, což má zajistit maximální časové využití RZ. 
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S.6. Bezpečnost 

ZajiStění bezpečnosti obsluhujícího personálu i obyvatelstva v okol С RZ га nor-ál-
niho a abnormálního provozu г při nehodách je naprosto základním předpokladem pre reali
zaci RZ. Otázky bezpečnosti je třeba řešit od samého počátku projektování RZ, protože 
případné chyby se později velmi obtížně a mnohdy s neuspokojivým výsledkem napravují. 

/3 r0/ 
V podstatě se předkládají dvě zprávy o zajiětění bezpečnosti v HZ '' . Prvá zpráva 
/pro RZ KEHA, měla okolo 2 000 stránek/, byla •.•ypra-oyina současně s předprojektem závodu 
a zahrnuje principy použití к zajištění bezpečnosti v různých částech závodu. Zruhá zprá
va zahrnuje konečnou analýzu rizik, včetně nehod a opatření na jejich preve.nci nebo 
zvládnutí. Vypracovává se spolu s konečným prováděcím projektem. 
Při zajiStění bezpečnosti se postupuje podle tzv. metody "defence in depth", spočivij i-
cí na: 

1/ zajiStění maximální bezpečnosti při normálním provozu, 
2/ připuštěni možnosti nehody, při níž je pak zajištěna bezpečnost persenilu RZ 

i obyvatelstva v okolí závodu, 
2/ zajiStění bezpečnosti v tom případě, že by Stihaly některé" bezpečnostní ochran

né systémy. Tento přístup byl aplikován и reaktorů, kde se výborně osvědčil. 
Ve zprávě o bezpečnosti je třeba věnovat pozornost hlavně zajištění "confinmentu", 

výpustím RA materiálů, biologické ochraně a prevenci kritické nehody. Nemalou úlohu 
hraje kvalifikace personálu, jeho školení i vypracováni přesných návodů к obsluze. Zde 
se v široké míře uplatni zkušenosti získané při provozu RZ WAK. 

Projektanti RZ vycházejí též ze zásady, Se bezpečný /a ovšem i ekonomický/ jo pro
voz takového závodu, který pracuje spolehlivě a bez přerušení po dlouhou dobu. Proto je 
projekt řešen tak, aby provoz byl chráněn jak proti vnějším vlivům /zemětřesení, bouře, 
úder blesku, požár, povodeň, zříceni letadla, tlaková vlna, sabotáž/, tak i poruchám 
V provozu /technické selháni, úniky, kritická nehoda, výbuch, požár, mechanické poško
zeni/. Byly proto vybírány jen takové procesy a zařízení, и nichž lze na základě provoz
ních zkušenosti předpokládat dlouhodobý bezpečný provoz. Kromě toho se ve všech částech 
RZ počítá s velkými kapacitními rezervami, takže v případě poruchy některého zařízení 
je možno přejit na zařízeni nové a poškozené beze ,-pěchu opravit nebo vyměnit. 

Pokud jde o ohroženi obyvatelstva, uplatňuje se ta zásada, že dávky, kterými P.A vý
puste ze závodu ovlivňují obyvatelstvo, mají být co nejnižší a mají být pouze malým 
zlomkem dávek od přirozeného pozadí /princip "ALARA"/. Podle norem USP nesmí celotělovl 
dávka obyvatelstva překročit 30 mrem/rok a dávka na th-jroidy 90 mrem/rok. Z toho by vy
plývalo, Se v RZ by mělo být zachyceno "* 30 % Kr 85 a 99,8 % « 129. Z údajů uvedených 
и procesu na čištěni odtahových plynů vyplývá, že ve skutečnosti budou výpuste obou izn-

— 8 topí. ni-'méně o řád nižší. Onik alfa zářičů z RZ by neměl přesáhnout 10 část z množství 
pT ítomného v závodě. Vzhledem к tomu, že se do odtahových plynů dostává jen nepatrná 
část těchto látek a že se tyto látky z odtahových plynů odstraní velmi snadno na vysoce 
účinných "HEPA" filtrech, je možné také tento požadavek velmi dobře splnit. 

Za možné nehody velkého rozsahu jsou považovány: 

Chemická exploze /odpařovák VAO nebo Pu/ 
Požár /piliny ze Zr povlaku palivových článků nebo organická fáze obsahující Pu/ 
Kritická nehoda 
Ztráta chlazeni /zásobník na VAO/. 

Z uvedených případů je nejvážnější kritická nehoda. Její rozsah závisí na rozměrech 
zařízeni a koncentraci StSpitelného materiálu a moderátoru. Naštěstí je kritická nehoda 
jev oeoilujiai. Uvolněným teplem, které při nehodě vznikne, ее sníží hustota materiálu 
a reakce ее na krátkou dobu zastaví. Předpokládá ее, že při nehodě trvající několik minut 
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dojde к 10 Štípením. Xehoda je ihned indikována poplachovým zatížením. TlouStka stínl-
ni chrání obsluhu před zářením a systém na čištěni plynů zachytí vitlinu RA irateiátu, 
který se do ovzduší dostal ve formě páry, a tak ani v okolí závodu obyvatelstvo nebude 
ohroženo nepřípustnou dávkou. 

Kritická bezpečnost je zajištěna konstrukčními prvky /klece v bazénu, pouliti ma
teriálu absorbujícího neutrony v rozpouStěcim zařízeni a pulznich kolonách/, omezením 
koncentrace Stěpitelného materiálu /separace V - Pu/, použitím kriticky bezpečných apa
ratur /extrakce Pu/, песо omezením množství stěpitelného materiálu /baleni PuO./, pří
padně kombinaci těchto opatřeni. V místech, kie by mohlo dojit ke kritické nehodě, jsou 
umístěny měřici přístroje, které signalizuji abnormální stavy. 

Exploze v odpařovácích muže, jak bylo dříve zjištěno, způsobit prudký rozklad tzv. 
"red oil", což jsou nitrované degradační produkty organické fáze, které se nahromadily 
v odpařováku. Z toho důvodu se nyní vodné fáze před odpařováním zbavují extrahovadla 
promývdním ředidlem a teplota v odpařováku se udržuje pod US C, tj. pod teplotou roz
kladu degradačniho produktu. Analjza této nehody ukazuje, že i v případě exploze by se 
zachoval "contrinment" do té míry, že by okolí závodu nebylo ohroženo. Piliny se zirko-
niových povlaků mohou začít hořet zejména tehdy, je-li vlhkost 6-10 %. Při požáru by 
dýmy strhávaly částečky s Pu a PS. Ty by se zachytily v systému na čištění dotahových 
plynů. 

Zkoncentrované roztoky PS se samovolně zahřívají, nebot uvolňují až ч. SO U/l. Zá
sobníky, v nichž jsou tyto roztoky skladovány, jsoi. opatřeny několika navzájem nezávis
lými chladicími okruhy. Kromě toho jsou umístěny v komorách, kde jsou chráněny před 
vnějšími vlivy, takže chlazení nebude přerušeno působením žádných vnějších vlivů ani 
žádnou nesprávnou manipulací. 

Ke snížení celkového rizika spojeného s manipulaci s FA materiály přispívá značnou 
měrou též rozhodnuti o umístění zařízení na fixaci FA odpadů a jejich konečné skladová
ní v bezprostřední blízkosti FZ. 

Í.7. Odstaveni závodu 

Důvodem к odstaveni závodu /"decomissioning"/ může být zastaráni používané techno
logie, rozsáhlé poškozeni zařízeni, dosaženi životnosti FZ /15-40 let/, či důvody eko
nomické apod. Fozsah potřebných prací se řídi tím, jaký md být příští osud FZ. Závod 
může být konzervován, pohřben, ze závodu může být odvezeno dekontaminované zařízeni do 

/у с / 
úložiště FA odpadů a konečně FZ může být kompletně rozmontován 

V prvním případě se stavby i zařízeni dekontaminuji a uzavřou ее všechny otvory 
a ve druhém případě se kromě toho výplni všechny komory a zásobníky vhodným materiálem, 
jako je beton nebo hlína. V posledních dvou případech se zařízeni nebo všechny aktivní 
části FZ převezou do úložiště FA odpadů. Prvního a třetího způsobu se užívá, jestliže 
se počítá s budoucím využitím zařízeni nebo budov. V obou případech je také třeba za
jistit dohled nad bývalým RZ. Takto se zpravidla postupuje, jestliže bývalý RZ zůstává 

území, kde pokračuje činnost na dalších jaderných zařízeních. Pohřbeni RZ nebo jeho 
kompletní demontáž představuje dva různé způsoby konečné likvidace FZ, ke které jednou, 
dříve nebo později, stejně musí dojit, i kdyby se totéž stanoviště použilo několikrát 
za sebou pro vybudování několika FZ. V současné době se zdá ekonomicky a technicky reál
ná konečná likvidace RZ kombinaci druhého a třetího způsobu, tj. dekontaminace RZ, od
stranění největšího množství RA materiálů a pohřbeni zbytku. Skutečné provedeni pak zá
leží na analýze výhod, které z určitého postupu vyplynou a potřebných nákladu. 

Pro konečnou likvidaci FZ byla v USA vypracována norma ' . Podle této normy se 
musí zařízení a stavby dekontaminovat, z RZ se musí odvézt zdroje radioaktivity. Stáno-
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viiti -мв< btft uvedeno do takového etavu, aby mohlo být pod minimální a po SO letech 
pod žádnou kontrolou a aby mohlo být vráceno do normálního užívání. Cílem všech opatře
ní je zabránit, aby RA materiál nepronikl к Slovlku prottfedniotvím potravinového řetěz
ce, nebo aby nedošlo к náhodnému proniknutí lidí к aktivnímu materiálu. 

Před vlastním zahájeném likvidačních prací je nutno provést inventarizaci všech RA 
materiálů v RZ а zjistit stav všech zařízení a staveb, Úspěch likvidace i její obtížnost 
rozhodujícím způsobem ovlivňuje řešení RZ, a proto již v samotněn projektu RZ muci být 

/7n 7 7/ podle normy zajištěny nezbytné podmínky, které uzavření zdvr-du usnadňuji a umožňují' ' 

Zkušenosti s uzavřením velkého RZ na palivo z LWR zatím chybí. V '.ISA byly úspěšn? 
dekontaminovány а dočasně uzavřeny RZ na zpracování vyhořelého paliva pro voj ens'"--' úče
ly, v nichž však úroveň zdření zpracovdvaného paliva byla podstatně nižší, neř. je и pa
liva LWR. Byla vypracována studie na uzavřeli zdvodu Eurcchemic, kde ее prdce potřebné 
na úplnou demontáž RZ odhadovaly na 1-4 roky pro 40-&0 pracovníků. Protože úplní demon
táž velkého RZ by mohla podle odhadu trvat až 40 let, což je prakticky nepřijatelná do
ba, bude zřejmí nutno volit méně náročnou a tím ovšem i méně bezpečnou alternativu lik
vidace zdvodu. 

Odhaduje se, že objem pevných odpadů vzniklých odstavením RZ zdvodu bude ekviva-
/4/ lentní 3-6 lete produkci pevných odpadů vznikajících při normálním provozu RZ . 
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Tabulka 1 Regeneradni závody na palivo я LWR 

Země 

USA 

Velká 
Británie 

Francie 

NSR 

Belgie 

Japonsko 
Indie 
Itálie 

Závod - Místo 

Nest Valley 
Barnwell 

Windscale II 
Thorp 
? 
UP 2, La Hagui 
UP 3. La Hagu< 
WAR,Karlsruhe 
KEWA 
Hol 

Tokal Můra 
Tarapur 
Saluggia 

Vlastník 

NFS 
AGNS 

BNFL 
BNFL 
BNFL 

i CEA 
i CEA 
GHK 
KEWA 
Euroch. 

PNC 
IAEC 
CNEN 

Head-end 

CHL 
CHL 

CHL 
CHL 

CHL 
CHL 
CHL 
CHL 
Cheia. 

CHL 
CHL 
-

Separace 

P-l-2-2 
P-l-1-2 

P-3-1-1 
P-l-2-2 

P-2-1-1 

P-l-1-1 
P-l-2-2 
P-l-1-1 

P-2-1-1 
P-2-1-1 

-

Konečné či5€. 
0' 
Sg 

— 

-

Sg 
Sg 
Sg 

-
Sg 
-

Pu 

S 

s s 

s 
A 
S 
F 

-
-
-

Extraktory 

PK 
OE + PK 

К + MS 
PK + MS 

OE + MS 

MS 
PK + MS 

PK 

MS 
-
-

Dělení 
u/Pu 

Fe II 
Elyt 

Fe II 
U IV 

U IV 

Kapacita 
t U/rok 

300 /750/ 
1500 

400 
ÍOOO 
10O0 
400/800/ 
800+800 

U IV 35 
U IV/Elyt/ 1400-1500 
U IV 

U IV 
-
-

80 

200 
100 

0,05-0,1 

Uvedení 
do provozu 

1966-72 /1983/ 
1977-78 

1970-73 
1983 
Po 1985 
1976/1980/ 
1984 a 1986 
1971, 
1985a 

1966-74 
1980 
1976 ? 

1977/neaktv 
1978 zač. 
rekonstr. 

Vysvětlivky: CHL: Chop-Leach 
Sg: Silikagel 
S: Srážení 
K: Kolona /plněná/ 

PK: Pulznl kolona 
OE: Odstředivý extraktor 
MS: Mixer-settlery 
A: Iontová výměna na anexech 

P-l-2-2: Purex proces 
s 1 U/Pu, 2 U, 2 Pu 

a: Pravděpodobně později 



Tabulka la Ren-íračií závody na palivo s ppzvjdiir 

Země 

USA 

V.Británie 
Belgie 

Francie 

Indie 

Závod - Místo 

Savannah River 
Hanford 
Windscale II 
Mol 

Marcoule 
La Hague, UP 2 

Trombay 

Vlastník 

USAEC 
USAEC 
BNFL 
Euroch. 

CEA 
CEA 

Head-end 

-

-
-

-

Separace 

P-1-1-1 
P-1-1-1 
P-2-1-2 
P-1-1-1 

P-1-1-1 
P-2-1-0 
/Pu-amin. 
extrakce/ 
P-2-l-O 

Konečné čišf. 
и 
Sg 
Sg 
-
Sg 

-

-

Pu 

A 
A 
-
-

-

A 

Extraktory 

MS + OE 
/po 1966/ 

PK 
MS 
PK 

MS PK 
MS 

PK 

Dělení 
U/Pu 

Fe II 
Fe II 
Fe II 
U IV 

U IV 
U IV 

Fe II 

Kapacita 
t U/rok 

-> 

20OO-25O0 
0,2-0,3 
t/den 
900-1200 

800 

0,25 t/den 

Uvedení 
do prov. 

1954 
1956 
1964 
1966-nyní 
zavřen 

1958 
1966 

1965 

Vysvětlivky: Sg: Silikagel 
PK: Pulzní kolona 

OE: Odstředivý extraktor 
MS: Mixer-settlery 

A: Iontová výměna na anexecn 
P-l-2-2: Purex proces 

s 1 U/Pu, 2 U, 2 Po, 



Tabulka Z Charakfriatika vyhořelého paliva LWR (I 000 MWt) , VVER-440~ 
a VVER-WOO 

Fyzická 

Celková délka /mm/ 5061 
Délka aktivní části 4165 /2400/ 
Délka proutku 4383 

Průřez /ив2/ 214 x 214 
Povlakový materiál Zircaloy 4 /Zr + 1 % Nb/ 
Celková váha článku 781 kg 
Počet proutku/článek 264 /126/ 

Jaderná 

Vyhoření (MlíD/t) 

Specifický výkon /MH/t/ 
Poč. obohacení U 235 /%/ 

Počáteční váha tK>2/článek (kg) 
Konečné obohacení U 235 /%/ 
Pu celkem (g/kg těZk. kovu) 
Pu Stěpitelné /%/ 

33000 /28600 prum., 41000 max./ 
/410OO prum., 44000 max./c 

36 
3,5 /2,4 - 3,6 ; 3,5 prum./ 

/4,4 prum./c 
596,3 /136/ 
--0.9 /1,15/ 
9,7 
O,7 /O.7/ 

Konečné izotopické složení Pu /%/ Rozpadové teplota i W/kg) 
Pu 238 1,46 
Pu 239 55,74 
Pu 240 24,53 
Pu 241 13,39 
Pu 242 4,88 

Po 15o dnech 21 
po 1 roku 10 
po 2 letech 4,7 
po 5 letech 1,2 
po ÍO letech 1,0 

Celková aktivita (Ci/kg) Vyjmuté palivo za rok 
Po 150 dnech 4,6 . 103 

po 1 roku 2,3 . 103 

po 2 letech 1,3 . 103 

po 5 letech 5,0 . Ю 2 

po 10 letech 3,2 . 102 

Počet článku 52 /116/ 
U/t/ 26,3 /14/ 
Pu/kg/ 283 /97 Pu 239/ 
PS (kg/t) 42 

a: hodnoty pro vyhořelé palivo WER-440 jsou uvedeny v závorkách 
b: hodnoty pro vyhořelé palivo WER-lOOO jsou uvedeny v závorkách a označeny 

indexem "c" 

Tabulka 3 Roční produkce vyhořelého jaderného paliva z LWR {t U/rok) 

Oblast 

CSSR 
RVHP/72/ 

•věta 
/bez ZST/ 

ti 

t/rok 
t/rok 
t/rok 

1975 

-
HO 
900 

1980 

46 
365 

2800 

3 985 

165 
1150 
80CO 

199C 

350 
2800 

14000 

1995 

480 

31000 

30 

46000 

a: /PWR : BWR/ = 2 : 1 

38 



Tabulka 4 MnoistvC a charakteristika RA odpadů s RZ ( 1 SOO t/rok) 

Druh odpadu 

VAO /1/ 

VAO /solidifikované/ 
povlaky 
povlaky zhutnělé 
SAO /1/ 
SAO /1/ konc. 
SAO org. 
SAO /s/ 

NAO /1/ 
NAO /s/ 
NAO /s/ - alfa 
spalitelné 
nespalitelné 
NAO /s/ - beta, gama 
spalitelné 
nespalitelné 
plynné odpady 
Kr (počet bomb 50 1, 
35 atm/rok) 
С 14 (t/rok) 
Solidifikované odpady 
(počet/rok) 
VAO /0 0,4 mx 1,6 m výška/ 
povlaky 
SAO /0 0,5 mx 1 m výška/ 
NAO /0 0,5 mx 1 m výška/ 

Množství odpadu (m /t) 
Odkaz 1 

0,6 - 1,0 

G,08 - 0,1 
0,3 - 0,6 

10 - 40 
3 - 4 
2 - 5 
3 - 5 

35 - 100 
10 - 15 

Odkaz 3 

0,75 /0-2 roky/ 
0,5 /2-5 let/ 
0,25 /> 5 let/ 

0,4 
0,075 
2 - 5 

0,6 
5 - 6 /60-70 % 
spalitelné spolu 
s NAO /s// 
< ÍOO 

0,05 
0,05 

3 
2 

77 
0,1 

800 
600 

až 4 000 
až 3 OOO 

Aktivita (Ciyrtn ' 

io3 - io6 

lO"1 - 103 
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Tabulka 5 Plunné odnadu я трпепета^-ъ/СЧс zívcdii 

A. Rychlost: 200 m3/hod. (1 bar 273 C C ' 

B. Obsah hlavních složek /mol %/ 
N : 67 0, : 16 
N 0 : 3 Ar : 1 
N0 2 : 8 H20 : 5 

Složení příměsí /mol - ppm/ 

N20 : 1 OOO Kr : 160 
Xe : 800 CO : 40 
C0 2 : 400 

Radioaktivní příměsi \ Ci/sec 
T : 0,05 Kr 85 : 0,62 

C. Rozdělení max. individuální celotělové dávky na jednotlivé izotopy 

Izotop 

H 3 
С 14 
Kr 85 
I 129 
I 131 
Cs 134 
Cs 137 
Sr 90 
Ru 106 

Dávka m rem/rok 

7,3 
2,3 
0,5 
1,1 
0,3 
0,8 
0,9 
0,07 
0,28 

% z celk. dávky 

52,3 
16,2 
3,7 
7,7 
2,1 
6,0 
6,7 
0,5 
2,0 

Požadované snížení 
obsahu izotopu /40/ 

nestanoveno 
nestanoveno 

5 - 1 0 
300 

a: základní ddaj pro vzdálenost 2,4 km od regeneračního závodu. Odpady obsahující 
veškerý Kr 85, С 14 a část H 3, jsou vypouštěny 100 m vysokým komínem /60/ 
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Tabulka S Specifikace roztoku dus tínánu uranylu 

Koncentrace U 
Volná HNO, 
Nečistoty /ppm/u/ 

Bórový ekvivalent 
Naměřené množství 

Halogenidy 

žádného z následujíc 
nesmí být větší než 8 ppm 
В 1 OOO 
Cd 0,3904 
Co 0,OO90 
Dy 0,0815 
Eu 0,4124 
Produkty štěpení 
aktivitu větší ne 
Alfa aktivita /kr 
Celkový počet roz 

Zr 95, Nb 95, Ru 
ž 0,5 .u Ci/g U. 
orně aktivity 
pádu Am, Cm, 

U/: 
Np 

10O, 

a Pu 

20O - 400 g/l 
>_ 1 M 
Cr <_ 100 
Fe <_ 300 
Ni _< 100 

<_ 300 

ích prvku vynásobeno níže uvedeným faktorem 

Gd 4,4384 
Fe 0,OO07 
Li 0,1457 
Srn 0,5313 

Ru 106, Cs 137, Ce 144 nesmí mít celkovou 

nesmí být vyšší než 15 000 rozp/g U min. 

Tabulka 7 Specifikace roztoku dusičnanu plutoni?itého 

Koncentrace Pu 
Volná HN03 

Kovové nečistoty /kromě U a Pu/ 
Obsah U 
Obsah В 
Obsah halogenidu 
Obsah sulfátu 
Gama aktivita Pš s poločasem > 30 dní 
Gama aktivita Zr 95, Nb 95 
Obsah Am 241 devět měsíců po odeslání na 
konverzi 

180 - 250 g/l 
2 - 10 M 
< 5 000 ppm Pu 
<_ 5 000 ppm Pu 
<_ 10 ppm Pu 
<_ 150 ppm Pu 
<_ 1 000 ppm Pu 
<_ 40 uCi/g Pu 
<_ 5 uCi/g Pu 

<_ 5 000 ppm 
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Tabulka в Náklady tiynaloieni na eníiení oudření obyvavtlitva u okolí fíl 

Dodatečné opatřeni 
/odstr. radionuklid/ 

1. Základní případe 
2a. Iontová výměna /I,/ 
2b. Promývání Hg /N03/2 

Recyklace Hg, vývin I-
2c. Iodox, vývin I2 /I 2/ 
3. Selektivní absorpce /Kr/ 
4. Pískový filtr /částice/ 
5. Alkalické promývání 

/Ru, С 14/ 
6. Voloxidace /T, I2/ 

6a. 1. - 6. Celkem 
* 

7. Recyklace /g/ a /1/ 

Roční náklady*3 
/US dol. Ю З / 

0 
35 

404 

455 
1 635 

303 

123 
998 

3 514 

45 500 

Celotělová roč- Poměr 
ní dávka oby v. Proapéch/Náklady 
v okruhu (US dol.l03/man-reml 88,8 km /man.rem/ 

1 040 
965 
962 

962 
818 
902 

881 
438 

22 

0,7 

0 
0,45 
5,05 

5,69 
-,зо 
2,16 

O,76 
1,65 

3,45 

43,7 

d: počítáno na ceny z roku 1973. Pro rok 1976 lze počítat s náklady o 40 % vyššími. 
e: viz tabulka 5, odkaz /13/ 

Tabulka 9 Rozdělení pracovníků v Rl 

Hlavní činnost 

V ý r o b a 
Manipulace s články a skladování 
Separace 
Konverze U 
Konverze Pu 
Celkem 
T e c h n i c k é s l u ž b y 
Analytická kontrola 
Radiační ochrana 
Údržba 
Technická pomoc /projekce nových práčoviSE/ 
Celkem 
O b e c n é s l u ž b y 
Služby /prádelna, kantýna, lékařská služba/ 
Administrativa 
Celkem 
C e l k e m 

% 

7 
28 
3 
7 

45 t 

10 
10 
20 
2 

42 % 

8 
5 
13 % 

100 % 
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Tabulka 10 Časový průblh výstavby HZ a vynakládáni investic 

Časový průběh výstavby 

Předběžný projekt 
Stavební projekt 
Výstavba 
Přijímání pracovníků a jejich zácvik 
Neaktivní provoz 
Aktivní provoz 

Vynakládání investic 

C e l k e m 

Rok 

0. - 1. 
2. - 3. 
3. - 10. 
9. - 10. 
11. 
12. /30 % plné kapacity/ 
13. /60 % plné kapacity/ 
14. /100 % plné kapacity/ 

Rok % 

1. 5 
2. 15 
3. 5 
4. 10 
5. 15 
6. 25 
7. 25 
8. 15 
9. 3 
10. 2 
11. Neaktivní provoz 

120 % 
/20 » na projekt/ 
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Tabulka 11 Invůttiini a provozní náklady 

InvestiCní náklady 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

Sklad Článků /50 % roční kapacity/ 
Proces vCetně odstranění I a Kr 
Konverze U 
Konverze Pu 
Analytická služba 
Celkem položky 1. - 5. 
Příprava místa a Části obecných služeb /25 t z pol. 1.-5./ 

Celkem položky 1. - 6. 
Předprojektová a projektová zprávy, předběžná bezpečnostní 
zpráva a bezpeCnostní zpráva /20 % z položek 1. - 6./ 
delks» položky 1 . - 7 . 

Cena za projekci a výstavbu 
Příjem a zácvik personálu, neaktivní provoz 
C e l k e m položky 1 . - 8 . 
Provozní náklady 
Ostatní náklady 60 % 
Konstantní náklady 35 % 
Proměnlivá náklady 5 t 

mil. US dolaru 
40 
400 
20 
70 

540 
140 
680 

140 
820 
1 

1 

- 60 
- 600 
- 30 
- ÍOO 
10 
- 800 

- 200 

- 1 000 

- 2CO 
- 1 200 
000 
75 

075 
40 

a: v cenách z roku 1976 

Tabulka 12 Zdkladní údaje o provozu RZ o kapacitě 1 SOO t/rok 

Zpracovávaná palivová Články: viz tabulka 
Celková doba provozu 

2 
300 dní /odpovídá 83 t využití/ 
250 dnía /z toho 50 dní na přerušení 

provozu kratlí 48 hodin/ 
Složení konečného U produktu /dusiCnanu uranylu/ viz tab. 6 
Složení konečného Pu produktu /dusiCnanu 

ničitého/ 
Celková ztráty 0 

Pu 
DekontaminaCní faktory 
DFPS 

neutronový jed 
SeparaCní faktor U/Pu 

Celková množství PS 
Celková množství RA odpadu /1/ a /s/ 
Celková množství RA odpadu /g/ 
Celková množství RA odpadu ke skladování 
Doba životnosti RZ 
PoCet pracovníku 

pluto-
viz tab. 7 

0, 5 %a 

1, 0 »a 

107 

103 - 105 

•v2.10 pro U produkt a 2.10 pro 
Pu produkt 
vis obr. 3 
viz tab. 4 
viz tab. 4 
viz obr. 3 
20 let 
1 200 
3 600 /včetně «pracování U, Pu, 

úpravy RA odpadu a jejich 
skladování/ 

•i vis odkaz /3/ 
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Tabulka 13 Náklady na likvidaci odpadu pro RZ o kipaaiti 1 500 t/rok 

A. Investiční náklady 

VAO 
skladování /1/ odpadů 
pro 1 roční zádrž 
pro 5 letou zádrž 
solidiflkace 
přechodné uložení solidifik. odpadů 
uložení v solných dolech 
uložení v granitu 

- částečný součet 
Povlaky 
organické /1/ odpady 
SAO /1/ 
alfa- NAO /s/ 

NAO /s/ 
NAO /1/ 

- částečný souSet 
Celkem 
B. Provozní náklady/rok 
C. Počet pracovníků 

úložiště u RZ 
úložiště mimo RZ 

106 dolaru 

17 
/120/ 
120 
15 

350 
465 

502-72O 
15 
0,5 
26 
32 
2 
4 

79,5 
581-799 

24,5 

280 
390 

103 dolarů/t 

11 
/80/ 
80 
10 

233 
310 

334-480 
10 
0,33 
17,3 
21,3 
1,3 
2,7 

53 
388-533 

70 

Tabulka 14 Základní charakteristiky regeneračního závodu KEWA 

Typ paliva: 
Roční kapacita: 
Denní kapacita: 
Instalovaná kapacita: 
Max. obohacení U v čerstvém palivu: 
Střední vyhoření paliva: 
Max. vyhoření paliva: 
Max. vyhoření jednotlivých paliv, článků 
Střední doba chlazení: 
Minimální doba chlazení: 

LWR, UO. s povlakem ze 
1 40O t u/roka 

4 t U/db 
8 t U/d 
4 % U 235е 

34 000 MWd/t U 
40 000 MWd/t U 
50 000 MWd/t U 
365 d 
220 d 

Zircaloy 

a: v jiných materiálech: 1 500 t U/rok 
b: v jiných materiálech: 5 t u/rok 
c: v jiných materiálech! nebo 3 » Pugt-an ^v Př*Padé recyklace Pu/ 
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- * и * -

Doprava 
pro atnvbu 

J C D / přísun 
(щ/ m a t r r i á l u 

Vstup 
osob 

П 
a k t i v n í provozy 
n e a k t i v n í převozy 
- h r a n i c e pczr>mku 
- p l o t 
|- podzemní uložintě 

Obr. 1 Celkový plán regeneračního závodu KEWA 
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Obr. 2 Bazény pro skladováni vyhořelých palivových článku 
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120 . 108 Ci 85 Кг 
H roW 

^inn^3 100о.10ооолое ci Jf i^ 
5 roku 

SKLAD I SKLAD 
PALIVA I PALIVA 

UO„ 3000 t _ 2 
7000.10° Ci 

100 a 3 72.108CÍ 

12001 PutN0j4 
300 kg Pe 

Obr. 3 Rczložení budov a aktivního materiálu v regeneračním 
závodě o kapacitě 1 500 t O/rok 
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Obr. 5 Kapacity jednotlivých částí regeneračního závodu 
(1 SOO t U/rok) 



PŘÍJEM ČLÍN-cŠ ODSTSEDIVKASTANOVENÍ H E Z E R V N Í 
MAT.BILANCE ZÁSOBNÍK 

EXTRAKCE 

psyg 
SKLADIŠTĚ NA POVLAKY 
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н2о(нто) 

SKLAD NA Kr 

Obr. 6 Schéma vstupní části závodu 
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2KONCENTROVÁNÍ 
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CYKLUS 

3 . Pu CYKLUS 
CISTĚNT NA SILIKAGKLU 

Obr. 7 Schéma e x t r a k č n í č á s t i 
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