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Abstrakt 

Táto práca sa zaoberá využitím Mössbauerovej 
spektroskopie pri skúmaní vplyvu zloženia na 
hyperjemné interakcie v nanokryštalických zliatinách 
typu NANOPERM. Skúmanou vzorkou bola zliatina 
(Fe1-xCox)79Mo8Cu1B12 pre x = 0 a 0.5.Vyžíhaním pri 
teplotách 375 – 600 oC sme vytvorili nanokryštalický 
stav. Štúdium zmien v mikroštruktúre a vo vybraných 
magnetických parametroch tejto zliatiny v závislosti od 
obsahu a od prítomnosti kobaltu kryštalickej fázy je 
predmetom nášho skúmania. 

1. Úvod 

V súčasnosti sa výskum vo veľkej miere zaoberá 
stavbou, vlastnosťami a možnosťami využitia nových 
materiálov. Na významné miesto sa dostávajú amorfné 
kovové zliatiny, ktoré sa dajú umelo pripraviť 
a nanokryštalické kovové zliatiny, ktoré sa dajú 
pripraviť z amorfných skiel. 
Jedným z najrozšírenejších spôsobov prípravy 
kovových skiel je metóda rýchleho ochladenia taveniny 
na rotujúcom valci. Výsledný produkt je vo forme 
pásika dlhého rádovo až stovky metrov, širokého 
niekoľko centimetrov a hrúbkou desiatok mikrometrov. 
Výroba nanokryštalickej zliatiny potom prebieha 
tepelnou úpravou, žíhaním pôvodného amorfného 
prekurzora. 
Všeobecne, amorfné kovové zliatiny a nanokryštalické 
zliatiny vykazujú unikátne vlastnosti v mnohom 
prevyšujúce kryštalické a polykryštalické materiály. 
Majú veľkú mechanickú tvrdosť a odolnosť voči 
opotrebeniu s vlastnosťami mäkkých magnetických 
materiálov. 
Potenciálne využitie amorfných a nanokryštalických 
kovových zliatin je založené na využití ich 
magnetických vlastností. V súčasnosti najdôležitejšie je 
ich využitie v transformátoroch. Použitím týchto 
kovových zliatin v magnetickom obvode transformátora 
sa dá dosiahnuť zníženie strát naprázdno o 75% až 80% 
voči štandardným transformátorom. Okrem iného ich 

magnetoelastiské, resp. 
magnetostrikčné vlastnosti sú využiteľné 
pre tenzometrické aplikácie v geotechnike, hydrológii, 
pôdnej mechanike, atď. Z praktickej stránky sú 
zaujímavé otázky ich dlhodobej stability, resp. starnutia 
[1]. 
Naším cieľom je vyhodnotiť zliatiny typu 
Fe79Mo8Cu1B12 po pridaní kobaltu a zistiť ako sa mení 
jej magnetická mikroštruktúra. 

1.1 Mössbauerova spektroskopia 

V roku 1957 Mössbauer zistil, že γ-žiarenie môže byť 
emitované a rezonančne absorbované bez straty energie 
na spätný odraz. Vďaka vysokej presnosti v určení 
energie tohto žiarenia jav bezodrazovej jadrovej gama 
rezonancie (tzv. Mössbauerov jav) umožnil štúdium 
statických ako aj dynamických hyperjemných interakcií 
a dal základ novému typu spektroskopie, tzv. 
Mössbauerovej spektroskopii. [2] 
Mössbauerova spektroskopia je názov techniky, ktorá 
študuje absorpciu γ fotónov jadrami sledovaného atómu. 
Je známa aj pod názvom bezodrazová jadrová gama 
rezonancia. 
Základom je emisia γ fotónov rádioaktívnym jadrom a 
ich následná absorpcia iným jadrom toho istého prvku. 
Nakoľko sú jadrá rádioaktívneho žiariča pevne 
zabudované v kryštalickej mriežke zdroja, celá energia 
jadrového prechodu pripadá na samotný fotón γ. 
Následná absorpcia fotónov γ jadrami sledovanej 
vzorky (absorbátora) je však ovplyvnená rozdielnymi 
polohami energetických hladín zdroja a absorbátora. 
Dodatočnou zmenou energie fotónov γ sa dá dosiahnuť 
zhoda energetických úrovní a pozoruje sa rezonančná 
absorpcia. Zmeny energetických hladín zdroja a 
absorbátora môžu byť merané a využiť na analýzu 
okolia sledovaných atómov [1]. 
 
Na obr. 1 je znázornený proces emisie a absorpcie 
fotónov γ. 
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Obr.1  Schematické znázornenie procesov emisie a 

absorpcie fotónov  γ. 

 

Mössbauerove spektrum je potom vytvorené zmenou 
energie fotónov γ zdroja a meraním jadrovej 
rezonančnej absorpcie ako funkcie energie fotónov γ. 
Pri energiách fotónov γ, ktoré zodpovedajú excitačným 
energiám jadier absorbátora, jadrová rezonancia spôsobí 
zvýšenú absorpciu. Tá sa prejaví ako absorpčná čiara a 
nazýva sa Mössbauerove spektrum (obrázok 2) [1]. 

Obr.2  Parametre nerozštiepeného Mössbauerovho 
spektra: N∞- početnosť mimo rezonancie, N(v) – 
početnosť rezonančnej absorpcie, Γ- šírka čiary v 
polovici intenzity, (δ) – poloha čiary, I (v) – intenzita 
čiary. 

1.2 Praktické aplikácie amorfných kovových 
zliatin 

Prvýkrát sa začali v praxi používať magnetické amorfné 
kovové zliatiny (AKZ) v polovici sedemdesiatych 
rokov. Na začiatku osemdesiatich rokov sa objavili prvé 
výrobky obsahujúce AKZ, magnetofónové hlavy a 
15kVA transformátor. Zvlášť výhodné magnetické 
vlastnosti AKZ sa môžu využiť v takých zariadeniach 
ako sú napr. elektromotory, impulzné a prúdové 
transformátory, prevodníky, oneskorovacie linky, 
magnetické tienenia, atď. AKZ obsahujúce prvky 
vzácnych zemín sa dajú využiť na výrobu pamätí a 
výrobkov na termomagnetický záznam. Mechanické 
vlastnosti umožňujú využitie v aplikáciách ako sú 
vystužovacie výplne, pružiny, spájkovacie materiály 
alebo ako ochranné vrstvy odolné voči odieraniu. 
Niektoré typy AKZ sú zvlášť odolné voči korózii a 
radiačnému poškodeniu. Nanokryštalické kovové 
zliatiny sa najčastejšie vyrábajú z AKZ procesom 

teplotného žíhania, čím sa dosahuje želaná kryštalinita, 
príp. sa kontroluje rozmer zŕn [3]. 

2. Experiment 

Skúmaná vzorka bola zliatina (Fe1-xCox)79Mo8Cu1B12, 
ktorá bola vyrobená na Fyzikálnom ústave SAV 
metódou rovinného liatia vo forme pásika hrúbky asi  
25 µm a šírky 10 mm. Na meranie sme použili vzorky 
dĺžky 20 mm. Na prípravu nanokryštalického stavu boli 
pásiky žíhané vo vákuu pri teplotách 375 – 600 oC 
počas 1 hodiny a 30 minút pre x = 0, resp. x = 0.5. 
Ako metóda merania bola použitá Mössbauerova 
spektrometria s využitím žiarenia zo zdroja 57Co/Rh, 
meraná na spektrometri s konštantným zrýchlením 
v transmisnej geometrii pri izbovej teplote. 

3. Výsledky 

3.1°Zliatina bez Co (x=0) 

Na obrázku 3 sú mössbauerovské spektrá zliatiny 
Fe79Mo8Cu1B12, ktoré boli žíhané pri teplotách 430 – 
570 oC jednu hodinu. Vo vzorkách žíhaných pri nízkych 
teplotách bola výrazná amorfná zložka, lebo ešte 
nedošlo ku kryštalizácii a zachovával sa pôvodný stav. 
Po vyšších teplotách žíhania je jasne vidieť nárast 
kryštalickej zložky a amorfná časť vzorky sa zmenšuje. 
 

 
Obr.3  Mössbauerovské spektrá Fe79Mo8Cu1B12 

zliatiny žíhanej pri naznačených teplotách 
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Obr.4 Mössbauerovské spektrum zliatiny 
Fe79Mo8Cu1B12 žíhanej pri 510 oC rozložené na 
komponenty. 
 
Na obr. 4 je znázornený príklad rozklad spektra na jeho 
komponenty a použili sme nasledovný fitovací model: 
s5 reprezentuje kryštalickú fázu, s4 reprezentuje 
interfaciálnu fázu, s1 čisto amorfnú nemagnetickú časť 
a s2 až s3 reprezentujú amorfnú časť kryštalickej fázy 
 
Na obrázku 5 je vynesená závislosť hyperjemného poľa 
kryštalickej fázy BCR a strednej hodnoty hyperjemného 
magnetického poľa amorfnej matrice <B> ako funkcia 
žíhacej teploty.  
Kým Bcr je konštantná a nezávisí od teploty žíhania 
(jedná sa o jeden typ kryštalického usporiadania) tak 
u amorfného zvyšku je pozorovaný výrazný nárast 
strednej hodnoty hyperjemného poľa. Je to spôsobené 
tým, efektívna koncentrácia zostatkovej amorfnej 
matrice sa počas žíhania mení, lebo časť železa sa 
spotrebuje na tvorbu kryštalickej fázy. Zároveň so 
vzrastajúcim počtom kryštálov t. j. so vzrastajúcou 
teplotou žíhania sa v dôsledku feromagnetických 
výmenných interakcií medzi kryštalickými zrnami 
polarizuje aj amorfná matrica, čo tiež prispieva ku 
zvýšeniu strednej hodnoty jej hyperjemného poľa. 
 

Obr. 5  Závislosť strednej hodnoty indukcie 
magnetického poľa amorfnej matrice <B> a kryštalickej 
fázy BCR v závislosti od teploty žíhania. 

 
Na obrázku 6 je vynesená závislosť relatívneho 
zastúpenia kryštalickej (ACR) a amorfnej (AAM) fázy od 
teploty žíhania. Je na ňom dobre vidieť prevažujúce 
množstvo amorfnej fázy a nízke zastúpenie kryštalickej 
fázy pri nižších teplotách žíhania. Zvyšovaním teploty 
žíhania sa postupne ich vzájomné pomery vyrovnávajú 
(asi pri 550 oC). 
 

 
Obr.6  Relatívne zastúpenie kryštalickej a amorfnej 
fázy v zliatine Fe79Mo8Cu1B12 ako funkcia teploty 
žíhania. 

3.1°Zliatina s Co (x=0.5) 

Na obrázku 7 sú mössbauerovské spektrá zliatiny 
(Fe0,5Co0,5)79Mo8Cu1B12, ktoré boli žíhané pri teplotách 
375 – 600 oC  počas 30 minút. 
 

 
Obr.7  Mössbauerovské spektrá zliatiny 
(Fe0,5Co0,5)79Mo8Cu1B12 žíhanej pri naznačených 
teplotách. 
 
Na obrázku 8 je vynesená závislosť relatívneho 
zastúpenia kryštalickej a amorfnej fázy od teploty 
žíhania pre túto zliatinu. Je na nej dobre vidieť 
prevažujúce množstvo amorfnej fázy a nízke zastúpenie 
kryštalickej fázy pri nižších teplotách žíhania. 
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Zvyšovaním teploty žíhania sa postupne tieto 
koncentrácie vyrovnávajú (asi pri 550 oC) a pri vyšších 
teplotách žíhania začína prevažovať podiel kryštalickej 
fázy.

 Obr. 8 Relatívne zastúpenie kryštalickej a amorfnej 
fázy v zliatine (Fe0.5Co0.5)79Mo8Cu1B12 ako funkcia 
teploty žíhania. 
 
Stredná hodnota indukcie magnetického poľa 
amorfného zbytku, <B> je graficky vynesená na 
obrázku 9 a bola vypočítaná zo vzťahu: 
 

∑

∑
>=<

i

i

Ai

AiBi

B

*
 

kde Bi a Ai predstavujú hodnotu hyperjemného poľa, 
resp. relatívnu plochu mössbauerovského subspektra, 
ktoré boli použité na popis amorfného zbytku.  
 

 

Obr. 9   Závislosť strednej hodnoty indukcie 
magnetického pola amorfného zbytku. 
 

Na rozdiel od zliatiny s x=0 je po nižších teplotách 
žíhania pozorovaný pokles strednej hodnoty poľa 
amorfnej matrice a jeho následný nárast po žíhaniach pri 
vyšších teplotách. Pokles je spôsobený hlavne zmenou 
efektívneho zloženia amorfného zbytku v dôsledku 
kryštalizácie (Fe a Co vytvárajú kryštalickú fázu a tým 
sa ich výskyt v amorfnom zbytku znižuje), kým nárast 
hyperjemného poľa je spôsobený polarizáciou amorfnej 
matrice v dôsledku výmenných interakcií medzi 
kryštalickými zrnami, ktorých počet so stúpajúcou 
teplotou žíhania rastie. 

4. Zhodnotenie 

Už na  nežíhaných vzorkách môžeme pozorovať rozdiel 
v charaktere hyperjemných interakciách. Vzorka s 
kobaltom (x = 0.5) vykazuje sextet širokých čiar (obr. 7, 
a.q.), čo je charakteristické pre magnetické hyperjemné 
polia. Vzorka bez kobaltu (x = 0) bola po príprave 
paramagnetická, čo je zrejmé z tvaru Mössbauerovho 
spektra, ktorý je reprezentovaný širokým dubletom. 
Pridaním kobaltu dochádza tiež k zvýšeniu hodnoty 
stredného poľa amorfného fázy už počas prípravy 
amorfného prekurzora.  
Nástup teploty kryštalizácie taktiež závisí od zloženia 
vyšetrovaných vzoriek. Pre x = 0 je teplota počiatku 
kryštalizácie asi 430 oC, kým pre x = 0.5 sa prvé 
náznaky kryštalickej fázy objavujú už po žíhaní pri 400 
oC. 
Zmeny magnetickej štruktúry sú vidieť jednak z 
charakteru spektier, ako bolo popísané vyššie, no aj 
z priebehov strednej hodnoty indukcie magnetického 
poľa, ktoré sa pohybuje od 12 T do 22 T pre vzorku bez 
kobaltu a pre vzorku s kobaltom počiatočná hodnota 
hyperjemného poľa 24 T žíhaním neklesne pod 20 T. 
Tieto priebehy sú celkom odlišné a teda aj priebehy 
kryštalizácie sú rôzne.  

5. Literatúra 

[1] Benčík, M., Modifikácia povrchových vrstiev 
nanokryštalických zliatin, 2006  

[2] Peter Baláž, Jozef Lipka, Mössbauerova spektroskopia 
sulfidických minerálov, 2000 
http://actamont.tuke.sk/pdf/2000/n2/1balazlipka.pdf 

[3] Kaňuch, T., Diplomová práca, Vplyv teploty na 
magnetickú mikroštruktúru kovovej zliatiny 
Fe76Mo8Cu1B15, KJFT FEI STU, 2004. 

5



Študentská vedecká a odborná činnosť sekcia: Jadrová technika ŠVOČ 2008 
Fakultné kolo, 23. apríl 2008                     
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava   
 

 

Charakterizácia vývoja miniatúrnych RTG trubíc Moxtek 

Michal Daniška, Vladimír Nečas *

                                                           
* Vedúci práce 

* 
Katedra jadrovej fyziky a techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická 

univerzita, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovenská republika  

michal.daniska@gmail.com 
 
 
 
 

Abstrakt  
 
Táto práca za zaoberá zdrojmi röntgenového žiarenia, 

princípom ich funkcie a základnými znalosťami 

spojenými s ich prevádzkou. Kladie dôraz na vývoj RTG 

žiaričov radu Magnum  vo firme Moxtek, pretože jeden 

z nich sa stal súčasťou prístrojového vybavenia 

laboratória KJFT.  

1. Základná charakteristika RTG žiarenia 

Röntgenové žiarenie (RTGŽ) je druh 
elektromagnetického žiarenia s vlnovými dĺžkami 
v rozmedzí 10-11 až 10-8 m (energia fotónu RTGŽ 

rádovo 102 až 105 eV), čo ho zaraďuje do oblasti EM 
spektra medzi γ (λ<10-11 m) a UV (λ>10-8 m) žiarenie. 
Podľa formy vzniku delíme RTGŽ na dva základné 
druhy – charakteristické a brzdné žiarenie.  

1.1. Brzdné žiarenie   

Pôvodcom brzdného RTG žiarenia sú spomaľujúce sa 
elektróny, v prípade, že ich energia je dostatočná na to, 
aby žiarenie, ktoré vysielajú ležalo v oblasti RTGŽ. 
Podstatu tohto javu možno vysvetliť na základe EM 
teórie, ktorá predpokladá vyžarovanie EM vlny každým 
nábojom, ktorý sa pohybuje so zrýchlením, či už 
kladným alebo záporným. Brzdné žiarenie tvorí spojitú 
časť RTG spektra vysielaného röntgenkou (obr. 1.). 
Najmenšia vlnová dĺžka spektra, prislúchajúca RTG 
fotónom s najväčšou energiou, priamo súvisí s 
urýchľujúcim napätím röntgenky, pretože jeho veľkosť 
určuje energiu elektrónov dopadajúcich na terčík.  

1.2. Charakteristické žiarenie   

Zdrojom charakteristického žiarenia je presun 
elektrónov z vyšších atómových orbitálov na nižšie, 
pričom sa rozdiel energií hladín vysiela vo forme 
RTGŽ. Presun orbitálnych elektrónov nastáva po tom, 
čo dopadajúci katódový elektrón vyrazí elektrón 
z nižších hladín – K,L a uvoľní sa tak energeticky 
výhodnejší stav. Veľkosť energie emitovaných fotónov 

už nemá spojitý priebeh ako u charakteristického 
žiarenia, ale v dôsledku pevných hodnôt energií 
prislúchajúcich jednotlivým hladinám, nadobúda len 
diskrétne hodnoty. V grafickom znázornení RTG 
spektra sa toto prejavuje vo forme ostrých maxím 
intenzity – charakteristických čiar, ktorých poloha, 
v dôsledku rôznych hodnôt energie tých istých hladín 
u rôznych prvkov, závisí od druhu materiálu, z ktorého 
je vyrobený terčík (tabuľka 1.). Podľa toho, na ktorú 
hladinu sa elektróny presúvajú rozlišujeme K čiary, L 
čiary apod. Výberom terčového materiálu a veľkosťou 
napätia pripojeného na röntgenku, môžeme priamo 
ovplyvňovať energiu emitovaných RTG fotónov a tým 
ich schopnosť prechádzať cez ožarovanú látku. 
V praktickej realizácii zvyšovaním anódového napätia 
zvyšujeme priechodnosť RTGŽ ožarovaným 
materiálom – kontrast obrázku, prúdom elektrónového 
zväzku a dobou expozície regulujeme dávku – jas 
obrázku. 
 

 
Obr. 1. RTG spektrum molybdénu ukazujúce  Kalpha a 
Kbeta čiary charakteristického žiarenia, spojité spektrum 
brzdného žiarenia spolu s  λmin 

 

 

 
Terčový 
materiál  

Kβ1 

λ[nm] 
Kβ2 

λ[nm] 
Kα1 

λ[nm] 
Kα2 

λ[nm] 
Fe 0.17566 0.17442 0.193604 0.193998 
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Ni 0.15001 0.14886 0.165791 0.166175 
Cu 0.139222 0.138109 0.154056 0.154439 
Zr 0.070173 0.068993 0.078593 0.079015 
Mo 0.063229 0.070930 0.062099 0.071359 

 
Tab. 1.  Charakteristické čiary niektorých materiálov 

2. Historický vývoj RTG žiaričov 

Prvou technickou realizáciou zdroja RTG lúčov bola 
röntgenka so studenou katódou zhotovená Sirom 
Williamom Crookesom, podľa ktorého aj dostala svoje 
meno. Zdrojom elektrónov bola ionizácia malého 
množstva plynu, ktorý sa nachádzal v sklenej banke 
medzi katódou a anódou. Vo vnútri banky bol tlak 
rovný približne 100 Pa, zdrojom plynu boli vyhrievané 
pásiky sľudy. Zvyškový plyn však bol adsorbovaný 
sklom a kovovými elektródami, následkom čoho bola 
nekontinuálna dodávka RTGŽ. Preto sa od používania 
tohto typu ustúpilo a prešlo sa na verziu vylepšenú 
Williamom Coolidgeom (obr. 2.), ktorá sa principiálne 
používa dodnes a bude bližšie popísaná v ďalšej časti. 
 

 
 
Obr. 2. Principiálna schéma Coolidgeovej rıntgenky 
s bočným okienkom. Obal tvorí sklená banka. 

2.1. Princíp práce súčasných rıntgeniek 

 Pracovným priestorom je kvalitné vákuum, čím sa 
minimalizuje možnosť zoslabenia alebo rozptýlenia 
elektrónového lúča následkom zrážok s inými časticami. 
Žeravená katóda, väčšinou volfrámové vlákno, emituje 
elektróny v dôsledku termoelektrického javu 
vyvolaného prechodom elektrického prúdu. Tieto 
elektróny sú urýchľované silným elektrickým poľom 
zapojeným medzi anódu a katódu, čím získavajú 
požadovanú energiu pre vyvolanie emisie RTG fotónov. 
Počas letu sú usmerňované elektromagnetickými 
šošovkami tak, aby celý zväzok dopadal na to isté 
miesto – ohnisko.   Po dopade na anódu - terč, ktorým 
môžu byť rôzne druhy kovov ako napr. Cu, Mo, Rh, Ag, 
apod., sa len malá časť ( 0,2 – 1 %) z energie 
nastreľovaných elektrónov premení na  RTGŽ, zbytok 
sa odovzdá časticiam terčového materiálu vo forme 
kinetickej energie vyrazených elektrónov, tepelných 
kmitov mriežky a pod. Efektívnosť tohto procesu je 
charakterizovaná výťažnosťou RTG emisie. Tento 

parameter je definovaný ako percentuálny podiel   
energie RTG lúča z celkovej energie dodanej systému. 
Výťažnosť lineárne narastá so zvyšovaním 
urýchľujúceho napätia, možno ju zvýšiť aj použitím 
terčového materiálu s vyšším atómovým číslom. Napr. 
pre volfrám je táto hodnota 0,7% (pri 100kV). 
V dôsledku uvedených nízkych hodnôt výťažnosti sa 
takmer všetka dodaná energia premieňa na teplo 
kumulované do malého objemu  anódového terča, ktorý 
sa preto  rýchlo zohrieva a nutne vyžaduje chladenie.  

2.2. Spôsoby chladenia anódy 

V pôvodnom Coolidgeovom návrhu bolo chladenie 
riešené priamym odvodom tepla pomocou cirkulujúceho 
chladiva, ako je to znázornené na obr. 2. Väčšina 
súčasných lekárskych röntgenov využíva rotujúcu 
anódu, kde je zníženie tepelného zaťaženia dosiahnuté 
fiktívnym zväčšením jej plochy. Poloha ohniska sa totiž 
otáčaním anódového prstenca posúva po celej jeho 
dĺžke, vďaka čomu je konkrétne miesto vystavené 
vysokej teplote iba na krátky časový okamih.  
Principiálna schéma je na obr. 3.  Anódu tvorí otočný 
prstencový terč uložený na okraji kruhového disku. Disk 
je pripevnený k otočnej oske uloženej v guličkových 
ložiskách, ktoré sú súčasťou vnútorného – vákuového 
prostredia RTG trubice. Roztočenie anódy zabezpečuje 
cievka umiestnená na vonkajšej strane trubice 
prostredníctvom javu EM indukcie. Anóda musí byť 
konštruovaná z materiálov odolávajúcim vysokým 
teplotám. Teplota ohniska môže dosiahnuť až 2500°C 
a teplota ostatných častí anódového mechanizmu okolo 
1000°C. Typická kombinácia materiálov je W-Rh terč, 
Mo jadro a grafitový základ. Rh robí W odolnejším voči 
účinkom dopadajúceho elektrónového lúča, Mo odvádza 
teplo z terča a grafit pôsobí ako úložisko tepla. Tekutým 
gáliom lubrikované kvapalinové ložiská umožňujú  lepší 
odvod tepla kondukciou a pri vysokých teplotách 
spôsobujú iba nízku kontamináciu vnútorného 
vákuového priestoru. 

 
Obr. 3. Principiálna schéma röntgenu s rotujúcou 
anódou.  
 

7



 sekcia:...................................... ŠVOČ 2008 

 

2.3. Emisia RTG lúčov 

RTG lúče opúšťajú vákuový priestor RTG trubice cez 
vhodne umiestnené okienko, za ktoré sa ešte zvyčajne 
vkladá filter - tenká Fe, Cu, Al apod. fólia, ktorá 
neprepustí RTGŽ s nízkymi energiami – tzv. mäkké 
RTGŽ. Na druhú stranu prejde len tvrdé RTGŽ, čím sa 
eliminuje riziko nadmerného ožiarenia. Podľa polohy 
okienka (a terča ) možno röntgenky rozdeliť na dva 
základné typy – s transmisným terčom (okienko na 
konci – obr. 4 ) a odrážajúcim terčom ( bočné okienko – 
obr. 5 ). V prvom prípade je RTGŽ emitované v smere 
urýchľovaných elektrónov, preto je okienko umiestnené 
v smere ich dráhy – na konci trubice. Terč je tvorený 
tenkým filmom zvoleného materiálu na vnútornej strane 
okienka, čo tvorí najväčšiu výhodu tejto verzie, pretože 
umožňuje priblíženie vzorky a zdroja RTG fotónov na 
veľmi malú vzdialenosť. Výhodou druhého typu je 
možnosť pripojenia vyšších napätí v dôsledku 
masívnejšieho terča. Okienko musí byť umiestené na 
bočnej strane RTG trubice, pretože v tomto prípade sú 
RTG lúče emitované kolmo na smer dopadajúcich 
elektrónov. Jeho konkrétna poloha závisí od natočenia 
dopadovej roviny terča. V oboch prípadoch sa po 
dlhšom používaní časť terčového materiálu v dôsledku 
množstva zrážok s dopadajúcimi elektrónmi dostane na 
vnútorný povrch RTG trubice, čím sa výrazne zníži 
odpor predtým nevodivého prostredia medzi anódou 
a katódou. Ako následok sa môže pozorovať vznik 
elektrického oblúku. Postupom času  sa röntgenka stáva 
nestabilnou už pri nízkych napätiach a musí byť 
vymenená.  
     
 

 
Obr. 4. RTG trubica s transmisným terčom 

 
Obr. 5. RTG trubica s odrážajúcim terčom 
 

3. RTG žiariče Moxtek  

S postupnou miniaturizáciou RTG príslušenstva prišla aj 
požiadavka na kompaktnú, prenosnú a batériou 
napájanú röntgenku, základný prvok celej sústavy. 
V roku 2001 americká firma Moxtek predstavila svoju 
verziu miniatúrnej RTG trubice,  navrhnutú tak, aby 
odrážala tieto požiadavky. Bola vytvorená verzia 
s bočným okienkom aj s transmisným terčom 
a okienkom na konci, ktorá poskytuje možnosť blízkeho 
priblíženia anódy a vzorky. Schéma vnútornej 
konštrukcie prvého typu je na obr. 6, druhého na obr. 7. 
Základné konštrukčné prvky sú spoločné pre obe verzie 
a budú opísané nižšie. 

3.1. Základné konštrukčné charakteristiky 

Z dôvodu batériovej formy prevádzky tvorí katódu  
volfrámové vlákno s nízkou spotrebou energie, typický 
príkon potrebný na  vytvorenie 100µA prúdu 
elektrónového zväzku je 0,2 W. Kruhová clona 
umiestnená za katódou spolu s anódovou optikou slúži 
na usmernenie elektrónového lúča na anódu. Keramické 
telo trubice izoluje anódu od katódy a je zapečatené, aby 
bolo umožnené vo vnútri trubice sa udržiavať vákuové 
prostredie. Silikónové zapečatenie navyše umožňuje 
trubici pracovať pri vyšších napätiach, so súčasnou 
elimináciou vzniku oblúku medzi anódou a katódou po 
vonkajšom povrchu trubice.  Anóda je uzemnená, vo 
verzii s transmisným terčom je tvorená tenkým filmom 
na vnútornej strane  berýliového  okienka, v prípade 
s bočným okienkom je jej umiestnenie zrejmé z obr. 7. 
Dôležitými vlastnosťami Moxtek trubíc sú malá veľkosť 
a nízka spotreba energie v porovnaní s konvenčnými 
trubicami. Priemer trubice je 15 mm, dĺžka 42 mm. 
Vysokonapäťový zdroj energie má rozmery 3x7x17 cm 
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a na prevádzku vyžaduje riadiacu jednotku a 10 V DC 
vstup.  
 

 
Obr. 6. Moxtek RTG trubica s transmisným terčom 
a okienkom na konci 

 
Obr. 7. Moxtek RTG trubica s bočným okienkom  
 

3.2. Zásadné vylepšenia nízkoenergetických  
Moxtek RTG trubíc s transmisným terčom 

Úpravou pôvodného konštrukčného návrhu sa dosiahla 
predovšetkým nižšia spektrálna kontaminácia, 
stabilnejší výstupný RTG lúč, menšia veľkosť, 
hmotnosť a spotreba energie celej súpravy.   Oblasti 
röntgenky, ktoré boli vylepšené zahŕňajú anódu, katódu 
a vysokonapäťový zdroj energie. 
 

3.2.1. Vylepšenia anódy 

V prípade transmisnej anódy sú výstupné spektrum a 
intenzita RTGŽ funkciou hustoty a hrúbky naneseného 
terčového filmu. Pri vyšetrovaní príčin odchýlok vo 
veľkosti intenzity RTGŽ emitovaného skupinou RTG 
trubíc sa ukázalo, že maximum intenzity je výrazne 
ovplyvnené umiestnením anód v rozprašovacej komore. 
Priblíženie anód k zdroju rozprašovania a ich 
vhodnejšie rozmiestnenie malo za následok 
rovnomernejšiu hustotu naneseného filmu, čo sa 
prejavilo vzrastom maxima intenzity o 120%  
Zmeny v geometrii anódy sa prejavili v zníženej 
spektrálnej kontaminácii – množstve charakteristických 

čiar pochádzajúcich od iných materiálov než je anódový 
prvok, hlavne kovových častí anódy. Tieto čiary majú 
za následok vyššiu hladinu signálu od pozadia, čím sa 
zvyšuje  úroveň potrebná na detekciu prvkov vzorky pri 
spektrálnej analýze. Pri meraní spektra s použitím 
kolimátora bolo výsledkom RTG spektrum bez 
kontaminačných čiar. Na základe týchto meraní sa 
usúdilo, že príčinou spektrálnej kontaminácie je spätný 
rozptyl elektrónov, spôsobujúci sekundárnu emisiu 
RTGŽ (fluorescenciu) z materiálu rámu okienka RTG 
trubice. Toto bolo spôsobené predovšetkým oblasťou 
s veľkým polomerom zaoblenia (obr.8.) pod okenným 
sklíčkom, pôvodne navrhnutou na zmenšenie namáhania 
v Be okienku. Po podrobnom preskúmaní sa určilo, že, 
pre 0,010 palca hrubé Be sklíčko postačuje polomer 
0,004 palca (oproti pôvodnému 0,032). Po tejto úprave 
sa spektrálne znečistenie nekolimovaných trubíc 
priblížilo úrovni trubíc s kolimátorom 
 

 
Obr.8. Zaoblenie pod okenným sklíčkom spôsobujúce 
zvýšenú spektrálnu kontamináciu pred (A) a po úprave 
(B) 

3.2.2. Vylepšenia katódy 

Umiestnenie elektrónového lúča je primárne 
ovplyvnené umiestnením vlákna vzhľadom k optike 
katódy. Použitím modelovacieho softvéru Opera bolo 
možné navrhnúť vylepšenú verziu štandardnej T-
drážkovej katódovej optiky s výrazne lepším výkonom 
elektrónového lúča, stabilitou a menšou veľkosťou 
ohniska. Postupne sa prechádzalo od zjednodušeného 
2D modelu s plochou katódou na reálny 3D model 
s valcovitou katódou, s dôrazom na rozloženie 
priestorového náboja v trubici. Výsledky modelovania 
ukazujú, že je možné dosiahnuť ešte menšie veľkosti 
ohniska ako v súčasnosti.  

3.2.3. Vylepšenia zdroja vysokého napätia 

Inovácie vo vysokonapäťovom energetickom zdroji sa 
zamerali na zníženie jeho veľkosti a hmotnosti, pretože 
zvyčajne predstavuje najobjemnejšiu časť celej sústavy. 
Prototypový zdroj dosahuje len 40% objemu a 50% 
váhy starého zdroja. Nový návrh energetického zdroja 
tiež vyžaduje výrazne menej vstupnej energie než 
predchádzajúce návrhy. Na minimalizáciu strát má zdroj 
vyššie prevádzkové frekvencie. Patentované vylepšene 
návrhu transformátora poskytuje lepšie spojenie 
a efektívnejší prenos energie cez izolačnú bariéru 
vláknového transformátora. Kombinácia týchto zmien 
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poskytuje 30 až 50% zníženie spotreby energie, a teda 
významné predĺženie výdrže batérie.  

3.3. Využitie uhlíkových nanotrubíc pre potreby 
minatúrnych RTG trubíc 

Uhlíkové nanotrubice (CNT) ponúkajú unikátne výhody 
pre novú generáciu röntgeniek - nízku spotrebu energie, 
dlhú životnosť a schopnosť pracovať v impulznom 
móde. Vlastnosti studenej emisie CNT umožňujú 
výrobu studených katód pre širokú škálu aplikácií. 
Využitie týchto katód je zaujímavou alternatívou, ktorá 
by mohla nahradiť žeravené katódy bežne využívané pri 
produkcii RTG lúčov. 
CNT je nový materiál, ktorý má vďaka unikátnej 
chemickej väzbe a perfektnej trubicovej geometrii 
mnoho zaujímavých vlastností, ako napr. atomárne ostré 
hrany alebo veľký pomer šírka/výška ( >1000). 
Výsledkom toho je, že CNT majú väčší gradient poľa 
a preto nižšiu prahovú intenzitu pre emisiu elektrónov 
než konvenčné materiály. Vďaka mechanizmu emisie 
týchto studených katód je rozptyl energií elektrónov asi 
0,5 eV a uhol rozptylu lúča menší než 5°, z čoho 
pramení možnosť kvalitnejšieho zobrazovacieho 
rozlíšenia, ktoré je v typických RTG prístrojoch 
limitované náhodným rozdelením energií elektrónov.   

3.3.1. Vlastnosti CNT katód  

CNT katóda (obr. 9.) bola zapracovaná do štandardnej 
miniatúrnej RTG trubice využívajúc jej základný návrh 
a vlastnosti. CNT vrstvy boli uložené na štandardné 
hlavice používané pri vláknových katódach. Zostava 
CNT katódy sa skladá hlavne z podložky pre  CNT film 
(hlavica) a izolovaného hradla nad CNT žiaričom, na 
ktorý je pripojené napätie (GV) slúžiace na extrakciu 
elektrónov – katódového prúdu zo žiariča. Tieto 
elektróny buď prejdú zo vstupu na anódu trubice alebo 
sú zozbierané na vstupe katódy, prispievajúc tak 
k anódovému alebo hradlovému prúdu. CNT katódy sú 
schopné dodávania kontrolovateľných a stabilných 
vysokých prúdov pri izbovej teplote. Na jednej vzorke 
bol pozorovaný emitovaný prúd >1µA dosahujúci 
hodnotu prúdovej hustoty viac ako 1A/cm2. Obr. 10 
ukazuje typickú závislosť prúdu od hradlového napätia. 
Počas merania zostal pomer anódového a vstupného 
prúdu rovný približne 1, čo znamená, že približne 
polovica katódového prúdu je zachytená na hradle (GC) 
a druhá polovica na anóde trubice (AC). Napr. na 
dosiahnutie 20µA AC  alebo GC stačí použiť hradlové 
napätie ~340V. Energetická spotreba CNT katódy je 
preto významne nižšia, než u žeravených katód. 
Tieto katódy tiež umožňujú impulznú prevádzku 
s kontrolovateľnou frekvenciou, na rozdiel od 
konvenčných žeravených katód, ktoré sú obmedzované 
dlhým časom odozvy. Pracovná teplota tepelných katód 
až do 1000°C navyše spôsobuje vysokú spotrebu 
energie a zníženú životnosť žeravených vlákien. Obr.11. 
ukazuje impulzný emisný prúd z typickej  CNT katódy 
pri frekvencii 20kHz a rôznych prevádzkových cykloch. 
Frekvencia môže byť kontrolovaná naprogramovaním 

hradlového napätia pomocou generátora signálu. 
Pulzujúci prúd môže byť ďalej použitý na produkciu 
programovateľných RTG impulzov pri rôznych 
frekvenciách opakovania a pracovných cykloch.  
 

 
 
Obr. 9. CNT katóda 
 

 
Obr.10. Závislosť AC/GC od hradlového napätia 

 
Obr.11. Prúd emitovaný CNT katódou v impulznom 
režime 
 

3.4. RTG žiarič Moxtek Magnum 40 kV 

 KJFT  získala v roku 2007 od firmy Moxtek RTG 
žiarič typu Magnum 40kV. Jeho základné parametre sú 
uvedené v tabuľke 2. Patrí do vývojového radu 
miniatúrnych RTG trubíc s transmisným terčom, bližšie 
popísaných v odseku 3.1. Celkový pohľad na súpravu je  
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na obr.12. Vpredu vpravo vidno samotnú miniatúrnu 
RTG trubicu, vzadu za ňou sa nachádza zdroj vysokého 
napätia. Obe súčasti sú vzájomne prepojené vodičmi 
vysokého napätia. Na ovládanie zdroja VN a prívod 
energie zo siete slúži riadiaca jednotka FTC-200, 
zobrazená na obr. 13.   
 

 
Tabuľka 2. Základné charakteristiky RTG žiariča 
Moxtek Magnum 40kV 

 

4. Záver 

Miniaturizácia RTG príslušenstva vyvoláva tlak na 
podobný vývoj aj v oblasti RTG žiaričov.  Zmenšením  
zdroja VN ako aj vylepšením anódo-katódového 
systému RTG trubice sa dosahujú stále lepšie parametre 
so súčasným zmenšením objemu a hmotnosti. Navyše,  
znižovanie spotreby energie, či už v tradičnej verzii 
s volfrámovým vláknom, alebo prostredníctvom CNT 
katódy, výrazne predlžuje výdrž batérie, čo je dôležité 
hlavne pre príručné aplikácie.  
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Obr.12. Moxtek Magnum 40 kV 

 
Obr.13. Riadiaca jednotka FTC-200  

 
 

Druh konštrukcie Transmisný terč, okienko na 
konci trubice 

Typ trubice Kovovo-keramická 
Typ katódy Volfrámové vlákno 
Typ chladenia Kondukcia 
Druh VN izolácie Silikónové zaliatie 
váha 1 lb./ 450 g 
Použitý terč  Ag 
Polarita VN Uzemnená anóda 
Rozsah VN -4 až -40 kV 
Prúd el. lúča 0 až 0,1 mA 
Maximálny výkon 4 W 
Veľkosť ohniska < 400µm 
Materiál okienka Be, 0,25 mm hrubé 
Príkon 7 W (7 – 10 V DC) 
Štandardná záruka 1 rok/2000 h  prevádzky 

katódy 
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Abstrakt 
 
Príspevok spracováva základnú štúdiu fragmentu 

meteoritu Hammadah al Hamra s využitím 

Mössbauerovej spektroskopie. Základom pre túto 

metódu je bezodrazová jadrová gama rezonancia. 

Výsledky týchto meraní zaradili meteorit do príslušnej 

kategórie.  

1. Úvod 

Štúdium meteoritov je zaujímavé z vedeckého hľadiska 
pre pochopenie a rekonštrukciu vzniku našej slnečnej 
sústavy, geochemického a geologického vývoja Zeme.  
Rudolf L. Mössbauer nám svojím objavom z roku 1958 
umožnil skúmať vzorky aj bez porušenia, čím je možné 
zachovať ich vedeckú a historickú hodnotu. Jeho objav 
bol ocenený Nobelovou cenou za Fyziku v roku 1961. 
Spozoroval jav na jadrách 191Ir, kde γ-žiarenie môže byť 
emitované a rezonančne absorbované bez straty energie 
na spätný odraz. Mössbaurovú spektroskopiu môžeme 
teda nazvať Bezodrazová Jadrová Gama Rezonancia. 
Vďaka presnému určeniu energie zo spätného odrazu 
žiarenia nám umožňuje táto metóda štúdium statických 
a dynamických hyperjemných interakcií a tým nám 
dáva dôležitý obraz o štruktúre a zložení materiálov. 
Túto metódu sme aplikovali na skúmanie fragmentu z 
meteoritu Hammadah al Hamra nájdeného v Líbyi. 

2. Mössbauerov efekt. 

Princíp efektu bol objasnený na základe Lambovej 
teórie týkajúcej sa vplyvu väzby atómov v kryštalickej 
mriežke na účinný prierez absorpcie pomalých 
neutrónov jadrami. Pri emisii γ žiarenia vzbudeným 
jadrom sa časť energie fotónu spotrebuje na spätný 
odraz jadra, pričom energia tohto odrazu má hodnotu:  

 
                                               

 
    
 

 
                             (1) 
       
 
p- hybnosť kvanta γ  
M- hmotnosť jadra/ celej mriežky  
 
Jadro príjme energiu rovnakej veľkosti ako je 
 emitovaná z vysielajúceho jadra. Frekvencie 
vysielaného a prijímaného jadra budú posunuté 
o rovnakú hodnotu ale na opačnú stranu spektra. 
 

(2) 
 

 
 

(3) 
 

 
V dôsledku tohto posunu 
frekvencií nie je možná 

rezonancia na voľných jadrách ale iba na jadrách 
viazaných v kryštalickej mriežke. Mössbauerov efekt sa 
teda prejavuje len na tuhých látkach.  

            [1,3]  

2.1 Podmienky Mössbauerovho efektu. 

Existuje vyše 200 jadrových prechodov s parametrami 
vhodnými pre použitie v Mössbauerovej spektroskopii 
spĺňajúce tieto podmienky:  
1. energia prechodu je menšia ako energia elastickej  
    väzby atómu v mriežke,  
2. doba života excitovanej jadrovej hladiny je v rozsahu  
    10-5 s až 10-13 s.  
 
Preskúmaných je 110 izotopov a ich využívanosť v 
Mössbauerovej spektroskopii podľa zdroja MEDC UNC  
 
 
 
 
(45 025 publikácií) je nasledovná  [2]: 
 
 

M
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Tab. 1. Využívanosť izotopov podľa zdroja  
 

Miesto Izotop 

1 57Fe 
2 119Sn 
3 151 Eu 
4 197Au 
5 Ostatné prechody(106) 

 
 
V našom meraní sme používali ako zdroj žiarenia izotop 
57Co v Rh matrici s polčasom rozpadu 270 dní. 
Rozpadová schéma rádionuklidu:  
 

57Co → 57Fe* → 57Fem → 57Fe*                  (3) 
 
Teda podmienkou aplikovania tejto metódy je 
absorbátor obsahujúci izotop 57Fe obsiahnutý v železe 
(2,2%). Hmotnosť vzorky musí byť 50-100mg pričom 
musí obsahovať minimálne 1% železa. 

[1] 

2.2 Princíp Mössbauerovho efektu. 

Praktická realizácia spočíva v pohybe zdroja fotónov 
gama smerom ku vzorke a od nej, pri konštantnom 
zrýchlení. S využitím doppleroveho javu (4) môžeme 
zistiť rozdiely polôh energetických hladín emitujúceho a 
absorbujúceho jadra.  

 
                                       (4) 

 
 

Ak sa ich energie rovnajú, nastane rezonancia a časť 
fotónov bude vyžiarená do 4π priestoru a teda nastane 
pokles intenzity detekovaného žiarenia. Pri dostatočnom 
množstve meraní sa tieto poklesy preukážu na spektre 
kde sa vyhodnocujú. 

V našom meraní sme použili transmisné 
usporiadanie spektrometra (Obr.1). Výber usporiadania 
závisí od vzorky.     [2] 

 
Obr. 1. Transmisné usporiadanie vzorky.   [2] 
 
Pri 
použi
tí 
Odra
zové
ho 
uspor
iadan

ia (Obr.2) je potrebný dlhší merací čas a spektrum je 
otočené oproti spektru z transmisného usporiadania 
horizontálne o 180º stupňov. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Obr. 2.Odrazové usporiadanie merania. 

3 Mössbauerove spektrum. 

Po analýze impulzov vo mnohokanálovom analyzátore 
získame Mössbauerove spektrum, ako závislosť 
nameraného počtu impulzov od rýchlosti, pričom stred 
určuje nulová rýchlosť. Tvar spektra je ovplyvnený 
mnohými faktormi ktoré nám spektrum odlišujú od 
ideálneho tvaru určeného podľa Lorenzových čiar, čo sa 
prejavuje rozšírením čiar a ich deformáciou 
zapríčinenou prítomnosťou nerovnorodostí štruktúry, 
nečistôt a výskytu defektov. 

3.1 Základné charakteristiky spektra.  

Spektrum charakterizujú základné parametre: 
- izomérny posun  
- kvadrupólové rozštiepenie 
- hyperjemné rozštiepenie 

 

 
 
 
Obr. 3. Mössbauerove spektrum. [1] 

 
  
 
  a)                b)                              c) 

 

γγ
W

c

v
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3.1.1 Izomérny posun. 

Počas emisie γ sa mení aj polomer jadra a to ovplyvňuje 
interakcie jadra so svojím okolím. Keďže sú jadrá 
viazané chemickou väzbou, Izomérny posun (Obr.3a) sa 
často nazýva aj chemickým posunom δ. Chemické 
okolie jadra má vplyv na elektrónovú hustotu náboja v 
ňom. Ak sú emitujúce jadro a absorbátor viazané v 
rôznych chemických väzbách bude nameraný rozdiel 
energetických hladín, čím nastane posun spektra od 
nulového bodu rýchlosti zdroja (3). 
 

                                        
(3)   

   
 
 
Na základe izomerného posunu vieme posúdiť oxidačný 
stav, koordinačné číslo železa a typ chemickej väzby.    
                   [1,3] 

3.1.2 Kvadrupólové rozštiepenie. 

Kvadrupólový moment je charakterizovaný dvojicou 
rovnakých nábojov ktoré sú v pozíciách dve kladné a 
dve záporne oproti sebe. V prípade že moment je 
nenulový môže dôjsť ku kvadrupólovému rozštiepeniu 
∆Eq ktoré je dôsledkom interakcie medzi jadrovým 
kvadrupólovým momentom a gradientom elektrického 
poľa na jadre. Na nameranom spektre sa rozštiepenie 
prejaví tak, že pôvodná čiara sa nám symetricky 
rozštiepi na dve (Obr.3b) navzájom vzdialené o 2 ∆el 
pričom ∆el nám udáva elektrostatickú energiu 
pôsobenia jadra s okolím. 
Veľkosť hodnoty kvadrupólového štiepenia je úmerná 
odchýlke rozloženia náboja od symetrie, poskytuje nám 
informácie o stavbe elektrónového obalu celkovej 
architektúre kryštálu a o koordinačnom čísle. 

            [1,3] 

3.1.3 Hyperjemné interakcie. 

Výsledkom interakcie magnetického momentu jadra 
a magnetického poľa nastáva magnetické hyperjemné 
štiepenie Hef čo sa prejaví na energetickom stave hladín 
tzv. Zeemanov jav. Na nameranom spektre sa prejaví 
rozštiepenie základnej hladiny z 2 na zbudené 4. Z 
teoretických možných 8 hladín podľa pravdepodobností 
prechodov ostane 6 prechodov v teoretickom pomere 
3:2:1. viď (Obr. 3c). Je teda šesť možných γ energií, 
ktorých makroskopickým prejavom je šesťčiarové 
spektrum. Vzdialenosť medzi prvou a šiestou čiarou 
spektra charakterizuje efektívne magnetické pole jadra 
Hef. Teda rozštiepenie vzniká ako dôsledok interakcie 
magnetického momentu s vnútorným magnetickým 
poľom na jadre atómu.  
Magnetické hyperjemné štiepenie dáva informáciu o 
magnetických momentoch, magnetickom usporiadaní a 
je tiež dôležité pre kvalitatívnu analýzu. 
                 [1,2] 
 

 

4. Meteority 

Meteority a najmä ich tvary sú veľmi rozmanité. Na ich 
formovaní sa zúčastňuje viacero činiteľov. Pôvodný tvar 
meteoritu narúšajú najmä zrážky v medziplanetárnom 
priestore. Pri prechode atmosférou sa odplavujú a 
spekajú povrchové vrstvy. Po dopade na Zem na 
meteorit vplýva erózia. 
Poznáme štyri hlavné druhy meteoritov:  
 
1.meteority Železné (siderity) (výskyt 6% z celkového 
množstva) sú tvorené niklom a niklovým železom FeNi 
(98,5%) a čiastočne FeS (1,5%) Delia sa na skupiny 
podľa obsahu niklu – hexahedrity, oktahedrity a ataxity 
spoločným charakteristickým prvkom sú 
Widmanstättenove obrazce. 
               
2. meteority Železokamenné (siderolity) (vyskytujú sa 
vzácne - 2%) sú tvorené približne na polovicu 
kremičitanmi Fe, Mg a na polovicu niklovým železom. 
Malé zastúpenie má aj FeS. 
 
3. Chondrity ( sú najpočetnejšie - 84% - sú významné z 
hľadiska štúdia slnečnej sústavy). Nazývajú sa podľa 
tzv. chondrulí, mikrónové až milimetrové zrniečka, 
predstavujúce kvapky roztavených skál, ktoré sa v 
pozemských horninách nenachádzajú. Tvoria ich v 
priemere 75% kremičitany Fe a Mg (olivíny, pyroxény), 
20% niklové železo FeNi a 5% FeS. Delia sa na 6 
skupín: 
-   uhlíkaté chondrity,  
-   3 skupiny  H (podľa obsahu železa)  
-   L skupina (nízky obsah kovov)  
-   LL skupina (veľmi nízky obsah kovov)  
 
4. Achondrity (8%) majú charakter vyvrenín a delia sa 
na 10 skupín z ktorých tzv. skupiny SNC (shergottity, 
nakhlity a chassignity) sú podľa predpokladov z Marsu. 
Medzi najpočetnejšie patria aubrity, diogenity a eucrity.  
                 [4,6] 

5. Meraná vzorka. 

Meraná vzorka pozostáva z fragmentu Meteoritu 
(Obr.4), o veľkosti 27x17mm a hrúbke 3mm.  Vzorku 
sme brúsili pilníkom. Prášok sme zatvorili do 
umelohmotného púzdra, a založili do spektrometra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zdrabs EE ∆−∆=δ
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Obr. 4. Fragment meteoritu Hammadah al Hamra. 
 
 

6. Výsledky merania. 

 
Meranie sa uskutočnilo 3.4 .2008  na katedre Jadrovej 
fyziky a techniky,  Fakulty elektrotechniky 
a informatiky v laboratóriu Mössbauerovej 
spektroskopie. Na spektrometri Wissel CMCA -2000 
Multichanel – s konštantným zrýchlením. Meral som 
s rozsahom 512 kanálov. Merací čas bol 2800 minút pri 
rýchlosti zdroja 10,5 mm/s. Meranie bolo vyhodnotené 
v programe NORMOS. Na obrázku (Obr.5) si môžme 
povšimnúť, že spektrum  je pomerne zložité  skladá sa 
z 4 sextetov a 3 dubletou.  
 
 

 
 
Obr. 5. Spektrum vzorky. 
 
 
Po analýze charakteristík spektra, teda izomerného 
posunu, kvadrupólového rozštiepenia a magnetického 
rozštiepenia som určil zloženie vzorky (Tab. 2.) 
 
 
Tab. 2. Zloženie vzorky. 
 
č. Zložka ISO BHF QUA % 

1 Magnetit - 
Fe3O4 

0.081567 - - 7,4 

2 - - - 1,9 

3 Kamacit - 
FeNi 

- 0.118294 33.63271 - 39,5 

4 Neznáma 
zložka 

0.650598 30.35610 - 10,6 

5 Fe3+ 1.012039 - 2.937196 15,8 

6 Fe2+ 0.997404 - 2.098286 10,6 

7 Superpara
magnetick
a zložka 

 
0.239962 

- 0.768471 14,2 

 
          [5] 
Skratky: 
ISO – izomérny posun 

QUA – kvadrupólové rozštiepenie   
BHF –magnetické rozštiepenie 
 
Percentuálne zastúpenie program NORMOS určil 
z obsahu plochy jednotlivých oblastí metódou 
minimálnych štvorcov. Prevládajúci prvok vo vzorke je 
Kamacit FeNi v zastúpení 39,5%. Vo vysokom 
zastúpení je aj zložka č.5 – Fe+3  železo. Vzorka 
obsahuje magnetit Fe3O4 s dvoma zložkami ktorý 
pravdepodobne vznikol až po dopade meteoritu a to 
koróziou. Zložka č.4 nám predstavuje neznámy prvok 
so zastúpením 10,6% ktorý, mohol byť neúmyselne 
pridaný do vzorky a to čiastočkami pilníka pri 
manuálnej príprave vzorky. Pre vylúčenie možnosti 
kontaminácie pilníkom bolo nutné zmerať 
Mössbaureovu spektroskopiu pilníka a následne 
porovnať jednotlivé oblasti (Obr. 6). 
 
 

 
Obr. 6. Spektrum vzorky z pilníka. 
 
 
Spektrum sa skladá z troch sextetov. Hodnoty FIT- 
parametrov (Tab.3). 
 
 
Tab. 3. Zloženie vzorky pilníka. 
 

č. ISO BHF QUA % 

1 - 0.111097 32.89975 - 70.6 

2 - 0.140173 29.679350 - 5.7 

3 0.052061 19.6021 - 23.7 

 
 
Na základe porovnaní údajov spektier vzorky z pilníka 
a neznámej zložky (Tab.4.) som kontamináciu pilníkom 
vylúčil. Pre bližšie určenie neznámej zložky by bolo 
potrebné použiť širšiu databázu spektier alebo použiť 
inú metódu spektroskopie. 
 
 
Tab. 4. Porovnanie vzoriek 
 

č. Zložka ISO BHF QUA 
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1 Pilník - 0.111097 32.89975 - 

2 Pilník - 0.140173 29.679350 - 

3 Pilník 0.052061 19.6021 - 

4 Neznámy 
prvok 

0.650598 30.35610 - 

6. Záver 

Na základe Mössbauerovej spektroskopie môžeme z 
vysokého obsahu železa a nikla 39,5% meteorit 
Hammadah al Hamra zaradiť medzi Chondrity 
a podskupinu chondritov H. Vek meteoritov skupiny H 
má výrazne maximum v 5x 106 rokov, čo značí že 
väčšina sa rozpadla z materského telesa pred 5x 106 

rokmi. Pre podrobnejšiu analýzu by bolo potrebné 
použiť viacero detekčných metód.  

Za uvedenie do danej témy, tak ako aj za cenné 
rady a pomoc by som chcel poďakovať Prof. Ing. 
Jozefovi Lipkovi,DrSc a Ing. Ignácovi Tóthovi. 
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Abstrakt  
 
Práca prezentuje výsledky stanovenia efektívneho 

podielu oneskorených neutrónov eff
β simuláciou vo 

výpočtovom kóde MCNP5 pre dva vybrané prevádzkové 

stavy 23. kampane 3. bloku EBO. Metóda použitá pre 

výpočet spočíva v porovnaní dvoch hodnôt keff; jedna 

zahŕňa vplyv okamžitých aj oneskorených neutrónov,  

druhá iba vplyv okamžitých neutrónov.  

Výsledok získaný simuláciou je porovnaný s referenčnou 

hodnotou daného parametra uvedenou pre vybraný 

okamih kampane v neutrónovo-fyzikálnych 

charakteristikách.. 

1. Úvod  

Efektívny podiel oneskorených neutrónov je dôležitým 
parametrom v reaktorovej dynamike. Neistoty v jeho 
stanovení môžu viesť k neželanému konzervatizmu pri 
návrhu riadiaceho systému reaktora a jeho prevádzke. 
Preto je presné určenie efektívneho podielu 
oneskorených neutrónov nevyhnutné.  
Záujem o vylepšenie presnosti základných 
charakteristík oneskorených neutrónov začal vzrastať na 
konci 80.-tych a začiatku 90.-tych rokov, kedy sa 
objavili rozdiely medzi výsledkami experimentov a 
výpočtov. Keďže experimentálne meranie efektívneho 
podielu oneskorených neutrónov je zložité, určuje sa 
presná hodnota tohto parametra výpočtami. Jeho 
spoľahlivosť potom závisí od použitej výpočtovej 
metódy a presnosti charakteristík oneskorených 
neutrónov.  
Efektívny podiel oneskorených neutrónov predstavuje 
konverzný koeficient medzi reaktivitou meranou 
v absolútnych jednotkách a v dolároch, a preto je 
dôležitým zjednocujúcim parametrom v reaktorovej 
fyzike. Pri reaktorových statických výpočtoch je 
reaktivita počítaná v absolútnych jednotkách, pokým 
merania reaktivity môžu byť vykonané iba v jednotkách 
doláru. Z dôvodu porovnania vypočítanej a nameranej 
reaktivity teda musí byť známa hodnota efektívneho 
podielu oneskorených neutrónov.  
 

2. Efektívny podiel oneskorených neutrónov 

Pretože oneskorené neutróny majú odlišné energetické 
spektrum ako okamžité, zavádza sa pri riešení difúznej 
rovnice efektívny podiel oneskorených neutrónov 
definovaný vzťahom: 
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ν - celkový priemerný počet neutrónov uvoľnených na 
jeden štiepny akt 

 d iν  - priemerný počet oneskorených neutrónov i –tej 
skupiny oneskorených neutrónov uvoľnených na jeden 
štiepny akt 
Teda efektívny podiel oneskorených neutrónov je 
definovaný ako súčin podielu oneskorených neutrónov 
a podielu priemerných účinností vo vyvolaní štiepenia 
oneskorenými a okamžitými neutrónmi [1].  

Hodnota β pre aktívnu zónu reaktora závisí od typu a 
hĺbky vyhorenia použitého jadrového paliva. Preto sa 

zavádza priemerný podiel oneskorených neutrónov β .  
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kde 

k je index označujúci štiepny izotop a keffβ  je celkový 

podiel oneskorených neutrónov vznikajúcich pri 

štiepení k-teho izotopu [2]. 

Jeho hodnota je daná váženým priemerom celkového 
podielu oneskorených neutrónov jednotlivých štiepnych 
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izotopov obsiahnutých v palive. Teda celkový podiel 
oneskorených neutrónov každého štiepneho izotopu je 
vážený percentuálnym zastúpením neutrónov, ktorými 
prispieva tento izotop v procese štiepenia. Ak sa 
percentuálne zastúpenie neutrónov z jednotlivých typov 
štiepnych izotopov mení v čase, mení sa tiež priemerný 
podiel oneskorených neutrónov. 

Počas kampane je zmena ( )eff tβ  spôsobená hlavne 

klesajúcim počtom štiepení jadier 235U s podielom 

oneskorených neutrónov 006405 ,=β , spôsobeného 
poklesom koncentrácie a nárastom počtu štiepení jadier 
239Pu s nižším podielom oneskorených neutrónov 

002109 ,=β , vyvolaného rastom jeho koncentrácie. 
Z uvedeného vyplýva, že efektívny podiel oneskorených 
neutrónov počas prevádzky reaktora s uránovým 
palivom postupne klesá. Pokles efektívneho podielu 
oneskorených neutrónov sa prejaví na dynamických 
vlastnostiach štiepneho systému. Veľkosť zmien 
reaktivity v reaktore musí zohľadňovať túto skutočnosť. 
Pre ľahkovodný reaktor s nízko obohateným uránom sa 
môže s vyháraním 235U a produkciou 239Pu z 238U 
priemerný podiel oneskorených neutrónov meniť od 
0,0070 po 0,0055.  
Ak uvažujeme aj množstvo oneskorených neutrónov 

vznikajúcich pri štiepení 238U rýchlymi neutrónmi, 

potom výraz pre efektívny podiel oneskorených 

neutrónov bude mať tvar: 

8
1 1

1

( ) ( 1) ( )
( )

( )

n n

keff f eff fk k
k k

eff n

f k
k

t t

t

t

β ν ε β ν

β

ε ν

= =

=

   Σ + − Σ   
=

 
 Σ  

 

∑ ∑

∑
, 

      (3) 

kde  

eff8β - efektívny podiel oneskorených neutrónov 

vznikajúcich pri štiepení 238U 

ε - multiplikačný koeficient rozmnoženia na rýchlych 

neutrónoch 

Množstvo oneskorených neutrónov vznikajúcich pri  

3. Návrh výpočtovej metódy 

Kvôli obtiažnosti merania effβ , sa treba pri jeho určení 
v špecifických situáciách spoliehať na výpočty. V roku 
1956 poskytol Keepin nasledujúcu teoretickú štruktúru, 
ktorá sa odvtedy používala pre takéto výpočty. Podľa 
nej je efektívny podiel oneskorených neutrónov [3]: 

,d eff

eff

eff

P

P
β = ,     (4) 

kde ,d eff
P  a eff

P  predstavujú spektrálne a adjungovane 
váženú mieru produkcie oneskorených a produkcie 
oneskorených a okamžitých neutrónov. 

( , ,́ )́ ( )́ ( ) ( , )

( , , ) ´ ´

eff f
P r E E E r E

r E dEd dE d dr

ψ χ ν

ϕ

= Ω Σ

× Ω Ω Ω

∫
ur r

r r , (5) 

kde 
E - energia neutrónov 
Ω -priestorový uhol 

r
r

- polohový vektor 
ϕ - hustota toku neutrónov 

f
Σ - makroskopický účinný prierez štiepenia v mieste 

určenom polohovým vektorom r
r

 
ν - priemerný počet neutrónov na jeden akt štiepenia 
χ - energetické spektrum vznikajúcich neutrónov 
ψ - adjungovaná funkcia 
 
Pre oneskorené neutróny platí rovnica v tvare: 

, ( , ,́ )́ ( ´) ( ) ( , )

( , , ) ´ ´

d eff d d f
P r E E E r E

r E dEd dE d dr

ψ χ ν

ϕ

= Ω Σ

× Ω Ω Ω

∫
ur r

r r  (6) 

Táto zahŕňa adjungované a spektrálne váhovanie 
rýchlosti produkcie oneskorených neutrónov a preto 
obyčajne vyžaduje výpočet toku aj adjungovanej 
funkcie. Adjungované výpočty sú v oblasti MC kódov 
spojitých energií zložité, a preto bola pri výpočte 
použitá aproximácia.  
 Označením integrálu v rovnici (5) ako 

χν možno prepísať výraz pre eff
β nasledovne, 

využitím skutočnosti, že integrály sú lineárne: 

1

( )
1 1

d d d d

eff

p pp d d

χ ν χν χ ν
β

χν χν

χ νχν χ χ ν

χν χν

−
= = − =

− −
= − ≈ −

,  (7) 

kde sme použili p d
ν ν ν= − . 

Aproximácia v poslednom kroku je založená na 

nasledujúcich tvrdeniach: výraz ( )
d d

χ χ ν−  je o dva 

rády menší ako p
χν , pretože d

ν
  je o dva rády menšie 

ako p
ν . Z rovnakého dôvodu je tvar χ  rovný p

χ . 
 V tomto bode je urobená rozhodujúca 
aproximácia: 

1
p p p p

eff

k k

k k

χ ν
β

χν
= → = −    (8) 

Je zrejmé, že hodnoty k sú podiel produkcie P a L strát 
neutrónov a to tiež platí pre podiel Peff a Leff. Problém 
spočíva v definícii kp. Ten je tu definovaný ako 
charakteristická hodnota vzťahujúca sa na reaktor s 
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p
χ χ=  a p

ν ν= . Rozdiel je v tom, že v takomto 

výpočte, tvar ϕ  a ψ  nebude rovnaký ako pre pôvodný 
systém s χ  a ν , pre ktorý je charakteristická hodnota 
k. Tento fakt je pri danej metóde výpočtu zanedbaný. 
 

4. Implementácia navrhovanej metódy 
riešenia vo výpočtovom kóde MCNP5 

MCNP je jedným z najpoužívanejších kódov pre 
riešenie transportu častíc hmotným prostredím. Je 
založený na stochastickej metóde transportné Monte 
Carlo a bol vyvinutý v Los Alamos National 

Laboratory. Riešenie úlohy v MCNP sa skladá z 
načítania vopred vytvoreného vstupného súboru, ktorý 
obsahuje definíciu geometrie, materiálov a zdroja častíc, 
samotnej simulácie v prostredí MCNP a vyhodnotení 
výsledkov uložených vo výstupnom súbore. Objekt 
záujmu je vybraný definovaním príslušnej tally, tzn. 
špecifikácie požadovanej veličiny. 

4.1 Model riešenej úlohy a predpoklady výpočtu  

Vstupný súbor v transportnom kóde MCNP5 pre 
riešenie daného problému obsahuje upravený celo-
zónový geometrický model reaktora VVER-440/V213 
využívajúci 60 -stupňovú symetriu aktívnej zóny 
reaktora. Úprava bola vykonaná za účelom 
zefektívnenia výpočtu bez podstatného ovplyvnenia 
výsledku.  
Model vnútro-reaktorových častí tvoria: 
- komponenty aktívnej zóny (profilované pracovné 
kazety a ARK kazety) 
- kôš aktívnej zóny (s hraneným plechom, dištančnými 
pásmi a SKP trubkami) 
- nosný valec (šachta) s ožarovacími kanálmi 
- tlaková nádoba reaktora s výstelkou 
Zvolená šestina aktívnej zóny v modeli je vyplnená 
pracovnými kazetami a ARK kazetami v súlade s 
kartogramom 23. kampane 3. bloku EBO (obr.1). 
Keďže reaktor pracuje s prechodovou zavážkou, 
obsahuje aktívna zóna  profilované pracovné kazety 
predošlých dodávok so stredným obohatením 3,82%, 
ako aj  profilované pracovné kazety druhej generácie so 
stredným obohatením 4,25%. Rovnako to platí aj pre 
ARK kazety.  

Hodnota eff
β  je stanovená pre začiatok kampane 

( 0 
ef

T dní= ) a začiatok prevádzky na teplotnom a 

výkonovom efekte ( 265,4 
ef

T dní= ).  
Šiesta skupina ARK kaziet je v oboch prípadoch v 

polohe 6 225H cm= . Stredná teplota moderátora je 

282,2
str

T C= ° . Uvažovaná koncentrácia kyseliny 

boritej na začiatku kampane je 3,8 /
B

c g kg= , na 

začiatku prevádzky na teplotnom a výkonovom efekte  

0 /
B

c g kg= .  
Materiálový model reaktora VVER-440/V213 zahŕňa 
konštrukčné materiály, absorpčné materiály, palivo 
a moderátor/chladivo. Rádionuklidové zloženie paliva 
pre dané vyhorenie paliva bolo stanovené výpočtovým 
kódom ORIGEN.  
Pre začiatok kampane sa uvažovalo s priemerným 

vyhorením aktívnej zóny 21355 /B MWd t=   , a 
pre začiatok prevádzky na teplotnom a výkonovom 

efekte s 29970 /B MWd t=  . Tieto hodnoty boli 
stanovené ako stredná hodnota zo stredného vyhorenia 
kaziet vybranej šestiny aktívnej zóny uvedeného 
v neutrónovo-fyzikálnych charakteristikách 3. bloku 
EBO. 

 
OBOHATENIE 

3,82% 

 
OBOHATENIE 

4,25% 

 
OBOHATENIE 

3,84% 
 

 
Obr. 1. Kartogram palivovej náplne 23. kampane 3. 
bloku EBO 
 
Na základe vyššie popísanej metódy výpočtu je 

potrebné pre stanovenie hodnoty eff
β  získať 

simuláciou v MCNP dve hodnoty keff, raz s uvážením 
vplyvu oneskorených aj okamžitých neutrónov, 
druhýkrát iba s uvážením okamžitých neutrónov. 
Odhad hodnoty keff transportným kódom MCNP sa 
uskutočňuje v tzv. kritickom výpočte, ktorý sa realizuje 
funkciou KCODE.  V nej MCNP uskutočňuje veľký 
počet histórií neutrónov až do ustálenia ich populácie. 
Výsledný odhad keff je potom uložený vo výstupnom 
súbore. Odstránenie vplyvu oneskorených neutrónov na 
hodnotu keff sa dosiahne definovaním dátovej karty 
TOTNU. 
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4.3 Výsledky simulácie 

Počet aktívnych cyklov: 300 
Počet histórií neutrónov v jednom cykle: 7000 
Počet bodových zdrojov neutrónov: 396 
 
Tab.1.  Tabuľka výsledkov simulácie 

Tef (dni) 0 265,4 
kefft 1,09363 1,07661 
σ 0,00036 0,00032 
keffp 1,08776 1,07142 
σ 0,00035 0,00034 
vyp 
βeff.102 

0,537 0,482 

σ 0,00071 0,00066 
ref βeff.102 0,579 0,535 

 
kefft – efektívny multiplikačný koeficient od okamžitých 
aj oneskorených neutrónov 
keffp - efektívny multiplikačný koeficient od okamžitých 
neutrónov 
vyp βeff – hodnota získaná simuláciou 
ref βeff – referenčná hodnota uvedená v neutrónovo-
fyzikálnych charakteristikách stanovená kódom BIPR 

5. Zhodnotenie 

Cieľom práce bolo porovnanie hodnôt efektívneho 
podielu oneskorených neutrónov získaných simuláciou 
v MCNP s referenčnými hodnotami uvedenými 
v neutrónovo-fyzikálnych charakteristikách 3. bloku 

EBO. Výsledky práce mali poslúžiť ako predbežné 
podklady na overenie adekvátnosti geometrického 
modelu  reaktora VVER-440/V213  vytvoreného v 
prostredí MCNP. Pretože v čase vykonávania simulácií 
nebol model  profilovanej pracovnej kazety druhej 
generácie ani model palivovej časti ARK kazety druhej 
generácie ešte úplne dokončený, musela byť úloha 
modifikovaná. Zmena oproti reálnemu zaplneniu danej 
šestiny aktívnej zóny kazetami spočívala v nahradení 
palivových kaziet a ARK kaziet druhej generácie 
palivovými kazetami a ARK kazetami predchádzajúcich 
dodávok. Táto nedokonalosť modelovania vybranej 
kampane môže byť pôvodcom odchýlky dosiahnutých 
výsledkov od referenčných hodnôt uvádzanými z 
prevádzky 3. bloku EBO.  
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Abstrakt                                       
 
Nosnou tématikou, ktorou sa zaoberá táto práca je 

využívanie vyhorievajúcich absorbátorov, najmä 

gadolínia v palivových kazetách určených pre reaktory 

typu VVER 1000, VVER 440. Pozornosť bude venovaná 

štruktúre paliva v týchto kazetách a  jeho používaniu 

v EMO a EBO.  Pre  úplné a správne pochopenie 

princípu využívania paliva označovaného ako Gd – 1 a 

Gd - 2 sú v práci uvedené základné fyzikálne a chemické 

charakteristiky gadolínia. Poukáže sa na význam 

nutnosti využívania absorbátorov za účelom 

zefektívnenia palivového cyklu a bude predstavená vízia 

do budúcnosti.   

1. Úvod 

Absorbátory využívané v jadrových reaktoroch sú tak 
staré ako reaktory samé. Absorbátor je látka, ktorá sa 
používa na redukciu počtu neutrónov vznikajúcich 
štiepnou reakciu, za účelom dosiahnutia konverzného 
pomeru k = 1. Táto hodnota zaručuje rovnováhu medzi 
počtom vzniknutých neutrónov v aktívnej zóne 
a počtom ich záchytov. Ich úlohou je udržiavať palivový 
cyklus v rovnováhe, regulovať ho, pomáhať pri 
dosahovaní bezpečnostných štandardov a v poslednej 
dobe sa do popredia čoraz viac dostáva otázka 
ekonomickej výhodnosti. Je snaha o predĺženie 
kampane reaktora, čo by sa pozitívne odzrkadlilo na 
ekonomickej zaťažiteľnosti. Na absorpciu neutrónov sa 
používajú viaceré prvky v čistej forme, ich zliatiny 
alebo disperzie. Sú charakterizované vysokým účinným 
prierezom absorpcie neutrónov, odolnosťou voči 
radiačnému poškodeniu, primeranými mechanickými 
vlastnosťami, nízkou špecifickou hmotnosťou, dobrou 
tepelnou vodivosťou, odolnosťou voči korózii 
a chemickou stálosťou.  Používajú sa: gadolínium (Gd), 
samárium (Sm), európium (Eu), kadmium (Cd), indium 
(In), hafnium (Hf), striebro (Ag) a bór, pričom sa 
rozlišuje bór (B) prírodný a jeho nuklid 10B. [1] Spolu 
s ich vlastnosťami podstatnými pre využitie v jadrových 
reaktoroch sú uvedené v tab. 1. 
 
 
––––––––––––––––––––––––– 

* Vedúci práce 
Medzi najčastejšie využívané absorbátory, sa 
v reaktoroch typu VVER používajú materály 
obsahujúce bór. Pri absorpčných tyčiach je to karbid 
bóru B4C. Obsahuje asi 2-5% nuklidov B10 . Nevýhodou 
je krehkosť týchto materiálov. Aj preto sa neustále 
hľadali spôsoby ako dosiahnuť zlepšenie regulácie 
palivového cyklu odzrkadlenej do lepšej  rovnováhy 
všetkých ukazovateľov hodnotiacich palivový cyklus. 
Odpoveď sa našla v implantovaní obsorbátora do 
aktívnej zóny v podobe gadolínia. Okrem toho sa 
moderácia toku neutrónov dosahuje 6% roztokom 
H3BO3  (v jednom litri vody). 
 
Tab. 1. Vybrané vlastnosti absorbátorov neutrónov [1] 

 
Prvok 

Účinný prierez 
absorpcie 

σtep
a[10-28 m2] 

Hustota 
(20°C) 

[g.com-3] 

Teplota 
topenia 

[°C] 
Gd 44000 7,95 1312 
Sm 6500 7,54 1072 
Eu 4500 5,22 826 
B10 3990 2,33 2300 
Cd 2400 8,65 321 
B 750 2,26 2300 
In 190 7,31 156,4 
Hf 115 13,36 2130 
Ag 60 10,49 960,5 

2. Izotopy gadolínia 

Využívanie gadolínia v jadrových reaktoroch ako 
absorbátora je podmienené jeho vynikajúcimi 
absorpčnými vlastnosťami. Gadolínium  sa vyskytuje 
ako prvok so siedmimi stabilnými izotopmi: Gd152, 
Gd154, Gd155, Gd156, Gd157, Gd158, Gd160, s ich 
nasledovným percentuálnym zastúpením: 0,2; 2,18; 
14,8; 20,47; 15,65; 24,84 a 21,86%. Pre každý izotop je 
charakteristickou vlastnosťou jeho účinný prierez 
záchytu neutrónov. Hodnoty sú uvedené v    tab. 2 

2. 1 Dôvody  progresu zapracovávania Gd do 
paliva JE 

Pôsobením gadolínia sa celá reaktivita uvoľňuje 
postupne. K jeho nesporným výhodám overených čoraz 
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častejším používaním, je nutné priradiť fakt, že 
nahrádza časť obsahu bóru rozpusteného v chladive. 
Tým znižuje tvorbu trícia, ktoré je rádioaktívnym 
odpadom. Po dostatočnom ožiarení prírodného 
gadolínia dochádza ku zmene nukleónového čísla 
jednotlivých izotopov, ktoré vzrastie o jedna. Takto sa 
koncentrácia izotopov Gd155 a a Gd157  prakticky 
nemení. Tieto dva izotopy sú vďaka ich vysokej 
hodnote účinného prierezu záchytu neutrónov pre 
absorpciu podstatné. Dochádza k ich neustálemu vzniku 
ionizáciu Gd154 a Gd156. Toto je spôsob dosiahnutia 
požadovanej dynamickej rovnováhy a zabezpečenia 
stálej pohlcovacej schopnosti gadolínia na konci 
kampane. Gd155 a Gd157 vytvárajú neutrónovú clonu pre 
urán vo vnútri palivovej tablety. S postupným 
vyhorievaním oboch izotopov neutróny začínajú štiepiť 
aj časť paliva za „clonou“ a kazeta pozvoľne zvyšuje 
svoj výkon.[1] Takýto spôsob prevádzky dovoľuje 
lepšie kontrolovať približovanie sa výkonu k hraničným 
hodnotám a eventuálne prijímať nápravné opatrenia. Je 
veľmi dôležité, aby bol čas vyhorenia týchto izotopov 
zosúladený s časom reaktorovej kampane. Ak 
absorbátor vyhorí skôr, existuje riziko vzniku lokálnych 
maxím produkcie energie, čo vedie k nevyhnutnému 
zníženiu výkonu reaktora z dôvodu dodržania 
bezpečnostných kritérií prevádzky. 
 
Tab. 2. Izotopická zostava prírodného gadolínia. Dva 
izotopy s najlepšími absorpčnými vlastnosťami sú 
označené * [1][2] 

Izotop 
Obsah 
[ % ] 

Účinný prierez 
záchytu neurónov  

[barn] 
Gd152 0,2 14,4 

Gd154 2,18 85,05 

  Gd155* 14,8 6,088.104 - 6,13.104 

Gd156 20,47 1,79 

  Gd157* 15,65 2,54.105 

Gd158 24,84 2,0 – 2,4 

Gd160 21,86 0,77 

3. Gadolínium v palivových kazetách pre 
reaktory VVER 

Tak pre reaktory VVER 440 ako aj pre reaktory VVER 
1000 sa zaznamenal významný progres  vo vývoji 
palivových kaziet, ktorých absorpčné schopnosti boli 
založené na báze gadolínia. Prvé praktické skúsenosti sa 
dostavili po prevádzkovaní  tohto typu paliva 
v nemeckých jadrových elektrárňach Biblis A a Biblis 
B. Okrem toho už pred 20 rokmi ponúkla švédska firma 
ASEA – ATOM komerčnú palivovú kazetu, v ktorej sa 
prvý raz vyskytlo gadolínium pre VVER reaktory. Na 
výskume sa v súčasnosti podieľa americký 
Westinghouse a ruská strana. Jedným z jej hlavných 
zástupcov je OAO MSZ. Tieto dve korporácie sú 
zároveň majoritnými dodávateľmi jadrového paliva pre 

strednú Európu, hoci OAO MSZ len nepriamo, 
pomocou firmy OAO TVEL. Podľa koncepcie ruskej 
firmy TVEL sa v praxi rozlišuje dodávanie jadrového 
paliva prvej generácie označovaného aj ako Gd - 1 
a paliva druhej generácie Gd – 2.  

3.1 Vývoj a využívanie palivovej kazety pre 
VVER 440 

Prvé umiestnenie paliva s gadolíniom a jeho testovanie 
bolo uskutočnené v decembri roku 1995, v poradí ako 
22. zavážka a kompletná výmena aktívnej zóny bola 
realizovaná v júni roku 2000 ako 25. zavezenie 
v Novovoronežskej jadrovej elektrárni. Komerčné 
využívanie jadrového paliva typu Gd – 1 sa po 
intenzívnom výskume začalo v už spomenutom 
Novovoroneži  s jadrovým reaktorom špecifikácie  V – 
230 a v krátkom časovom slede aj v  AE Kola. Reaktory 
toho istého typu, boli inštalované aj na V1 atómovej 
elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (1. blok 
odstavený ku 31. 12. 2006, 2. stále v prevádzke). 
Kontrakt  s firmou TVEL o využívaní paliva Gd – 1 
podpísala aj česká strana a prvé zavezenie tohto typu 
paliva v českej atómovej elektrárni sa uskutočnilo v 
máji a júni 2003 v AE Dukovany. Technickým vývojom 
sa postupne dospelo ku začiatku využívania druhej 
generácie paliva Gd – 2. Toto má v porovnaní s Gd – 1 
vyššiu strednú hodnotu obohatenia U235 a je preferované 
tak z ekonomických dôvodov ako aj pre jeho výborné 
prevádzkové vlastnosti. Gd - 2 palivo bolo uvedené do 
komerčnej prevádzky prvý raz v roku 2002 na treťom 
bloku AE Kola (experimentálne opäť testované v 
Novovoroneži). Konštrukčne sa od seba Gd – 1 a Gd – 2 
kazety líšia vo viacerých parametroch. Výška 
palivového stĺpca narástla pri pracovnej kazete (PK) 
z 2420 mm na 2480 mm a pri regulačnej kazete (HRK) 
z 2320 mm na 2360 mm. Bol zmenšený priemer 
centrálneho otvoru v palivovej tabletke z 1,6 mm na 
1,35 mm. Došlo k zmenšeniu vonkajšieho priemeru 
pokrytia palivového prútika z 9,1 mm na 9,07 mm, 
taktiež ku zmenšeniu kroku prútikov na 12,3 mm.  Pri 
Gd – 2 je aplikácia Gd2O3 priamo integrovaného 
v palive, predtým samostatne. Začali sa implantovať Hf 
plátky do HRK kazety za účelom dosiahnutia 
rovnomernejšieho toku tepla v palivovej tabletke. Pre 
oba druhy paliva platí, že rozmer PK je rovnaký ako 
HRK a jeho hodnota je 145 mm. Palivo druhej 
generácie je od roku 2006 využívané v AE Mochovce 
so zmluvne zakotveným koncom dodávky v roku 2010. 

3. 1. 1 Technická špecifikácia kazety 

Využívanie paliva prvej a druhej generácie je určené pre 
reaktory typu V – 230 a V – 213, na ktorých bolo aj 
testované. Prvá generácia Gd – 1 je vyvinutá pre 
štvorročný palivový cyklus, zatiaľ čo Gd – 2, jeho 
štruktúra a obohatenie je určená pre päť až šesťročný 
pobyt v reaktore. Ako palivo sa používa UO2 rôznej 
úrovne obohatenia. Rozloženie jednotlivých prútikov 
v palivovej kazete je názorne ukázané na     obr. 1.    
Každá kazeta má 126 palivových prútikov. Keďže 
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usporiadanie kazety pre Gd – 1 a Gd – 2 je tak ako typy 
obohatenia rôzne, tieto sú vypísané v tab. 4 pod 
obrázkom. Okrem posledného sú to typy obohatenia Gd 
– 2. Všetky percentuálne hodnoty množstva paliva pre 
jednotlivé prútiky sa vzťahujú na U235.    
 

 

 
Obr. 1. Základné rozloženie prútikov v palivovej 
kazete.  Pri reaktoroch s Gd – 2 palivom je článok 
obsahujúci Gd2O3 tvorený zmesou absorbátora a UO2. 
Grafické znázornenie nekorešponduje s palivom, 
ktorého stredná hodnota obohatenia je 3,84%. Pri tomto 
obohatení sa pri každom prútiku s obohatením menej 
ako 3,6% (biela farba prútika na obrázku) nachádzajú 
ďaľšie dva prútiky toho istého obohatenia. Jeden je 
umiestnený naľavo od zakresleného a druhý napravo od 
zakresleného. [3]    
 
Tab. 3.  Obohateniu palivových článkov I, II, III, IV 
zodpovedá legenda pri obr. 1. Číslo v zátvorke udáva 
počet prútikov. V stĺpci s hodnotou III je udané 
obohatenie U235 + hmotnostný podiel Gd2O3 v palivovej 
tabletke. Špecifický prípad v tabuľke je stredné 
obohatenie 4,86, kde hodnota IV [%] nekorešponduje 
s legendou pri obr. 1. 

Stredná 
hodnota 

[%] 

I 
[%] 

II 
[%] 

III 
[%] 

IV 
[%] 

3,84 4,0 3,6 
4,25+3,35 

(6p) 
3,3 

4,25 
4,4 

(84p) 
4,0 

(30p) 
4,0+3,35 

(6p) 
3,6 
(6p) 

4,38 
4,6 

(84p) 
4,0 

(30p) 
4,0+3,35 

(6p) 
3,6 
(6p) 

4,86 
5,0 

(84p) 
4,6 

(30p) 
4,6+3,35 

(6p) 
4,4 
(6p) 

 
Keďže jednotlivé hodnoty obohatenia sa počas ďalšieho 
praktického využívania tohto typu paliva menili, vznikla 
pomerne široká škála možností výberu. Popri prvotne 
stanovených obohateniach a vďaka neskorším 
skúsenostiam s kazetou  Gd – 2 vznikli neskôr jej 
pokročilé modely. Týka sa to aj priemerného obohatenia 
hodnoty 3,84% (viď tab. 3.), ktoré bolo ponúknuté až 
s odstupom času. Konkrétne percentuálne zastúpenie 
gadolínia je na rozdiel od zastúpenia UO2 udávaného 
v spojitosti   s podielom ku celkovej hmotnosti 
palivovej tablety. Väčšinou sa štandardne používa 

palivová tableta s 3,35% hmotnosti Gd2O3. Prvotné 
usporiadanie palivového prútika charakterizované 
separovanými tabletami Gd2O3 a UO2 (Gd – 1 typ) bolo 
nahradené usporiadaním s využívaním tabliet, ktoré 
vznikli spekaním Gd2O3 a UO2 v práškovej forme 
dokopy. Toto opatrenie malo za následok zlepšenie 
a efektívnejšie využitie jednak paliva, ako aj 
absorbátora. Veľkou výhodou pri vyhorievaní paliva je 
nízka tepelná vodivosť gadolínia, na rozdiel od 
bórových absorpčných materiálov, čo je dôležitý faktor 
pre celú termodynamickú rovnováhu reaktora. 
Jednotlivé závislosti teplotnej vodivosti paliva 
tvoreného UO2 + Gd2O3 od teploty UO2 sú znázornené 
na obr. 2.    

 
Obr. 2. Na os x je vynášaná hodnota teploty paliva  
UO2 [K], os y reprezentuje tepelnú vodivosť UO2 + 
Gd2O3 [W/ (m.K)].  
 
 
 
 
Situácia takmer identicky poukazuje na výhodnosť 
používania Gd2O3 v palive aj pri vykreslení závislosti 
reaktivity od vyhorenia paliva v kazete (obr. 3).  

 
Obr. 3. Na osi x sú v logaritmickej mierke vynesené 
stredné hodnoty vyhorenia kazety [MWd / kgU], os y  
reprezentuje hodnotu reaktivity [K0]. Počítané s WIMS 
kódom. 
–––––––   HRK so stredným obohatením 3,8% U235                           
-  -  -  -  -   PK so stredným obohatením 4,4% U235  

    PK so stredným obohatením 4,2% U235 

 

Jednotlivé palivové prútiky sú uložené v puzdre zo 
zliatiny Zr a Nb. Pre budúcnosť je perspektívnou 
konštrukcia palivovej kapsule, ktorá je snímateľná. 
Keďže je usporiadanie aktívnej zóny radiálne, 

predstavuje 0% Gd2O3 

predstavuje 2% Gd2O3 
predstavuje 4% Gd2O3 
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vyhorievanie paliva je ovplyvnené touto vlastnosťou. To 
značí, že kazety lokalizované viac ku stredu majú vyššie 
vyhorenie ako tie, čo sú pri okrajoch aktívnej zóny. 
Tejto skutočnosti je prispôsobený aj spôsob obohatenia 
a usporiadanie jednotlivých zavážok. Konkrétny príklad 
plnej päťročnej zavážky so strednou hodnotou 
obohatenia paliva 4,86% U235 je zobrazený na obr. 4. 
Jedná sa o šestinový výrez z aktívnej zóny prebiehajúci 
od jej stredu až po okraj. Zvyšných päť sektorov má 
identické rozloženie paliva. 

 
Obr. 4. Výrez z palivovej zóny. Konkrétne hodnoty 
obohatenia a doby pobytu v reaktore sú zobrazené  
v legende pri obrázku. 
 
 Aby došlo k certifikácii nového paliva, bolo nutné 
riešiť otázku regulačnej kazety kompatibilnej s typom 
paliva. Bolo jasné, že zvýšenie obohatia bude mať za 
následok vyššie teplotné pomery v aktívnej zóne počas 
štiepnej reakcie. Riešenie tejto bezpečnostnej 
požiadavky predstavuje regulačná kazeta, ktorá vo 
svojej technologickej štruktúre počíta s využitím hafnia. 
Toto znižuje tepelné zaťaženie kazety a znižuje predtým 
sa vyskytujúci tepelný extrém vo vnútri jednotlivých 
tabliet uložených v regulačných kazetách. Graficky je 
jav uvedený na obr. 5.  Na obrázku je znázornené 
porovnanie toku tepla v starom type regulačnej kazety 
bez Hf a v kazete obsahujúcej tento prvok. 
 

 
Obr. 5. Distribúcia tepla v regulačnej kazete je 
charakterizovaná závislosťou lineárneho rastu 
vyžarovania tepla od výšky regulačnej kazety. V oblasti 
zníženia extrému sa  v kazete nachádza hafnium. 
Charakteristika toku tepla v HRK s Hf vložkou je 
znázornená hrubou čiarou. Tenká čiara s lokálnym 
maximom reprezentuje starý typ HRK kazety. 
Kalkulácia je realizovaná MOBYDICK kódom. 

  

3. 1. 2 Palivo aktuálne využívané v AE 
Mochovce 

Po bilaterálnej dohode slovenskej a ruskej strany sa 
dohodlo na dodávke jadrového paliva pre AE Mochovce 
od roku 2006 do 2010. Jedná sa o palivo druhej 
generácie, teda Gd - 2. Do reaktoru V – 213 bolo 
zavezené jadrové palivo s obohatením pracovnej kazety 
4,25% U235 a hmotnosťou U 144,0 kg. Pre regulačnú 
kazetu je hodnota obohatenia 3,84% U235 s hmotnosťou 
U 137 kg. Využitie gadolínia v zlúčenine Gd2O3 
nachádzajúcej sa v palivových článkoch pomáha 
dosiahnuť rovnomernejšie vyhorievanie paliva. Okrem 
toho znižuje celkovú reaktivitu. Parametre momentálne 
využívaného paliva sa líšia aj od parametrov prvotne 
používaného Gd – 2 paliva a sú nasledovné: vonkajší 
priemer palivovej tablety je zväčšený na 7,60 mm, 
centrálny otvor v tablete bol zmenšený o 0,2 mm na 1,2 
mm. Vonkajší priemer pokrytia prútika ostal nezmenený 
s hodnotou 9,07 mm. Zmenil sa spôsob uchytenia 
palivových prútikov v opornej mriežke zo závlačkového 
systému na systém uchytenia pomocou pružnej 
západky. Čo sa týka systému opornej a dištančných Zr 
mriežok, vzdialenosť medzi prvou dištančnou a prvou 
opornou mriežkou je skrátená na 160 mm, zväčšila sa 
vzdialenosť dištančných mriežok na 250 mm. Došlo k 
zvýšeniu prvkov opornej mriežky a prvých 3 
dištančných mriežok z 10 mm na 20 mm. Bolo doplnené 
podporné rebro pod opornou mriežkou pracovnej 
kazety. Znížil sa hmotnostný limit podielu hafnia 
v ZrNb materiáloch obalových rúr a pokrytí obalových 
prútikov z 0,05% na 0,01%. Profilovanie palivovej 
kazety je zaznačené v tab. 4. Celá kazeta je znázornená 
aj s popisom jednotlivých prvkov na obr. 7.   
 
Tab. 4. Profilovanie palivovej kazety s rôznym 
obohatením prútikov. Vizuálna schéma priečneho rezu 
danej kazety je na obr. 1. Pre určenie I, II, III, IV je 
použitá legenda obr. 1.  

U235 (I)  U235 (II) U235 (IV) U235+Gd2O3 (III) 
4,0% 3,6% 3,3% 4,0%+3,35% 

84 
prútikov 

18 
prútikov 

18 
prútikov 

6 
prútikov 

   
Používanie jadrového paliva druhej generácie umožňuje 
zvýšiť celkový výkon bloku na 105 až 110% 
nominálneho výkonu. Túto možnosť je snaha využiť aj 
v AE Mochovce. Existencia výkonových rezerv 
umožňuje  ich prevádzkovanie na 107% nominálnej 
hodnoty výkonu. To ale predpokladá namiesto terajších 
72 – 78 čerstvých palivových kaziet na dobu 4,5 roka 
počas jedného zavezenia, zavezenie 78 – 84 čerstvých 
kaziet na cca 4 roky. Tento fakt znamená zvýšenie 
množstva vyhoreného paliva v priemere o 6 kaziet na 
rok (pre jeden reaktor). Slovenské elektrárne a.s. 
pristúpili na používanie tohto typu jadrového paliva na 
základe ekonomickej výhodnosti a pre jeho efektívnosť. 
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Analýzy nákladovosti palivového cyklu v porovnaní s 
jeho produkciou potvrdili skutočnosť, že celková 
účinnosť palivového cyklu je ovplyvnená spôsobom 
vyhorenia paliva. Parametre tohto ukazovateľa sa 
vylepšujú buď vyšším obohatením čerstvého paliva, 
alebo jeho efektívnejším vyhorievaním. Dosiahnutie 
efektivity plní vyhorievajúci absorbátor, v kazetách 
využívané gadolínium. Momentálne SE a.s. rokujú 
s firmou TVEL o dodávke paliva po roku 2010. Keďže 
zmluva je v štádiu rokovaní, informácie týkajúce sa 
používaného paliva po roku 2010 zatiaľ nie sú 
prístupné.  

3. 1. 3 Aktuálne používané typy obohatenia 
jadrového paliva 

Používanie paliva obsahujúceho gadolínium umožnilo 
pri kompletne obsadenej aktívnej zóne Gd – 2 palivom  
realizovať päťročný palivový cyklus s priemerným 
obohatením zníženým z pôvodných 4,38 – 4,4% na 
4,25%. Operačná spoľahlivosť je rovnaká ako pri 
predošlom type paliva. Technické riešenie usporiadania 
a štruktúry palivovej kazety je založené na 
skúsenostiach z výskumu, ale aj z komerčného 
používania. Ak je použitý prepracovaný typ paliva Gd – 
2 reaktor VVER 440 dokáže meniť svoj výkon 
v širokom rozmedzí a v relatívne krátkom časovom 
úseku. Jednotlivé stredné hodnoty obohatenia paliva sa 
odlišujú v závislosti od dĺžky palivového cyklu, na 
ktorý bolo palivo určené. Pohybujú sa od 2,4% pri 
trojročnom palivovom cykle po 4,38% pri päťročnom 
palivovom cykle.   

3.2 Palivová kazeta pre VVER 1000 

Palivová kazeta obsahujúca vyhorievajúce absorbátory 
pre tento typ reaktora bola vyvíjaná a konštruovaná aj 
firmou OAO MSZ a má označenie TVSA. Bol vyvinutý 
aj ďalší typ kazety s celistvým plášťom označený ako 
TVS – 2. Pre konštrukciu TVSA je charakteristická 
pevná hexagonálna zirkóniová kostra, pričom je celistvá 
len na priebehoch jednotlivých hrán a medzi nimi je 
priamy prístup chladiaceho média k palivovým 
článkom. V tejto časti kazety nie je žiadna krycia 
plocha. Všetky jej hrany sú po obvode na konkrétnych 
miestach priečnym skeletom  pospájané dokopy 15 
spojovníkmi, takže výsledné vizuálne hodnotenie 
vytvára efekt klietky. Takto osadené palivo bolo od 
roku 2003 testované v Balakovskej AE, keď sa dosiahol 
stav plného naloženia TVSA kaziet v aktívnej zóne. 
Momentálny stav produkcie a dodávky palivovej kazety 
pre reaktory typu VVER 1000 umožňuje výber medzi 
palivom určeným pre štvorročný a pre päťročný 
palivový cyklus. Rozdiely v parametroch TVSA podľa 
dĺžky trvania cyklu sú uvedené v tab. 5. Upraviteľné 
parametre kazety  budú modifikované podľa 
požiadaviek zákazníkov. Kalkuluje sa aj so zmenou 
obohatenia U235 súvisiacou s mierne sa líšiacim 
dizajnovým vyhotovením kazety. Aktuálna hodnota 

obohatenia pre štvorročný cyklus je v rozmedzí 3,3 – 
4,4% U235 a pri päťročnom 3,3 až 5,0% U235. TVSA 
palivová kazeta bude používaná aj v Temelíne, ktorého 
predošlým dodávateľom bol americký Westinghouse.   
Tento typ kaziet takisto ako pri palive pre VVER 440 
obsahuje gadolínium ako vyhorievajúci absorbátor. 
 
Tab. 5. Parametre TVSA pre jednotlivé dĺžky cyklu [4] 

Palivový cyklus 4 ročný 5 ročný 
Počet PK v reaktore 163 163 

Priem. obohatenie U235 4,4 % 4,8 % 
Vonk. dĺžka kazety 4570 mm 4570 mm 
Vonk. šírka kazety 234 mm 243 mm 

Hmotnosť U235 v kazete 435 kg 435 kg 
Celková hmotnosť PK 710kg 710kg 
Celková hmotnosť U v 

reaktore 
71 t 71 t 

Počet prútikov s Gd2O3 6 9 
Počet prútikov v kazete 306 303 

 

 4. Prognózy vývoja paliva obsahujúceho   
vyhorievajúce absorbátory 

Od roku 2010 je v AE Mochovce naplánované 
využívanie nového typu jadrového paliva. Malo by 
postupne nahradiť terajšie palivo a niesť označenie Gd – 
3, alebo jadrové palivo tretej generácie. Keďže tento typ 
paliva je ešte len vo vývoji, resp. v procese testovania, 
nie je možné uviesť jeho podrobné špecifikácie a presné 
technické údaje. Palivová kazeta pre reaktory VVER 
440 by mala byť označená ako TVS – M. Jej základná 
konštrukcia bude vychádzať z Gd – 2 kazety, ale nebude 
sa jednať o nevýznamnú evolúciu. Výraznou zmenou 
vzhľadom na aktuálne používanú kazetu bude dizajn. 
Má ísť o obdobnú realizáciu ako pri terajším kazetám 
pre VVER 1000. Gd – 3 kazeta totiž nebude mať 
vonkajšie pokrytie. Pre lepší odvod tepla okrem 
chýbajúceho plášťa kazety bude slúžiť až sedem 
zirkóniových kanálov v jej telese miesto terajšieho 
jedného  centrálneho kanála (obr. 6). 

 
Obr. 6. Prierez palivovou kazetou paliva tretej 
generácie. Chýba vonkajší obal a je pridaných ďalších 
šesť rúrok slúžiacich na prechod chladiaceho média. 
 
Všetko úsilie je sústredené pre cieľ dosiahnuť čo 
najdlhšiu dobu kampane reaktora. Táto vlastnosť je v 
trhovej ekonomike jedna z najpodstatnejších, pretože 

25



sekcia:.Jadrová technika ŠVOČ 2008 

 

má pozitívny dopad na redukciu nákladov spojených 
s chodom reaktora. Aj to je dôvod prečo stredná 
hodnota obohatenia Gd – 3 paliva bude vyššia ako 
terajších 4,25% a mala by sa pohybovať v rozmedzí 4,8 
– 5,0% U235. Za najreálnejšie sa pokladá 4,87% stredné 
obohatenie U235 pre palivovú kazetu (viď tab. 3). Znovu 
bude v šiestich palivových prútikoch v kazete prítomná 
zmes U235 + Gd2O3. Účelom bude dosiahnuť jednak 
opäť zníženie celkovej reaktivity, čo v najväčšej miere 
eliminácia prítomnosti H3BO3 v médiu moderátora 
a vôbec možnosť realizovať tak dlhú kampaň. 
Lokalizácia umiestnenia palivových prútikov by mala 
byť totožná s terajšou (viď obr. 1, 6). Ako konštrukčný 
materiál kazety sa plánuje využiť osvedčené Zr, avšak 
maximálny obsah Hf  bude limitovaný na úroveň          
≤ 0,01% podielu v zliatine. 

5. Zhodnotenie 

Snahou práce bolo podať komplexný prehľad o typoch 
jadrového paliva v reaktoroch, ktoré sa buď nachádzajú 
na území Slovenskej republiky, alebo sú im technicky, 
štrukturálne, či typovo blízke. Cieľom bolo popísať toto 
palivo v súvislosti s praktickým využívaním 
vyhorievajúcich abrosbátorov v ňom samotnom. 
Aplikácia absorbátorov je pri dnešných dosahovaných 
hodnotách dĺžok reaktorovej kampane nevyhnutná. 
V rôznych smeroch ich používanie dokonca napomáha 
k zlepšeniu niektorých vlastností spojených so 
samotnou prevádzkou reaktora. Jedným z ich najväčších 
prínosov je schopnosť umožniť postupné 
a rovnomernejšie vyháranie paliva. Pozitívum je aj 
ekonomická výhodnosť, ktorú so sebou proces 
využívania absorbátorov prináša. Pri momentálnej váhe 
kladenej na životné prostredie nesmie táto práca 
nespomenúť, že používanie gadolínia v palivovom cykle 
nijako negatívne nezmení zaťaženie životného 
prostredia a jadrová energetika si týmto faktom stále 
drží renomé čistého zdroja energie. Vplyv jadrových 
elektrární na okolitú faunu a flóru ostáva nezmenený 
a drží sa na viac než uspokojivej úrovni. Presné hodnoty 
údajov použitých v práci sú aktuálne, avšak existuje 
riziko, že ďalším vývojom dôjde k ich zmene. 

6. Odkazy na literatúru 

 
[1]NEČAS, V. Materiály jadrových elektrární. 1.vyd. 

Bratislava, FEI STU, 2008. 
[2]TULI, J. K., et al.152,153,154 ,155,156,157,158,160Gd.  In Nuclear 

Data Sheet. New York, 2006, vol. 107, pp.2984 – 2986.   
[3]NOVIKOV, V., DOLGOV, A., MOLCHANOV,V. Vývoj 

jadrového paliva. 1.vyd. Moskva. (in english) 
[4]TVEL. [online]. Moskva: Elemash. Dostupné na 

internete:<www.elemash.ru/en/production/Products/N
FCP/VVER1000/>  

[5]LAŠČEK, Miloš. 2008. Palivový seminár 

[elektronická pošta]. Správa pre: Filip POLAKOVIČ. 
Osobná komunikácia.  

 
 

 

Obr. 7.  Palivová kazeta používaná v AE Mochovce. 
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Abstrakt  
 
 Práca sa zaoberá princípom CVD detektorov, 

ich výrobou, využitím, najmä pre medicínske aplikácie. 

V ďalšom sa venuje vytváraniu modelov, simulácii in-

terakcie iónov v detektore a taktiež počítaniu vybraných 

fyzikálnych veličín prostredníctvom programu SRIM . 

Úvod 

Výhodné vlastnosti vysoko kvalitného CVD 
(Chemical Vapor Deposition) diamantu ako napríklad 
vysoká radiačná odolnosť, rýchla signálová odozva 
a malý zvodový prúd, dokonca i v prostrediach 
s vysokou radiáciou, robia CVD diamantové detektory 
zaujímavé nielen pre fyziku vysokých energií, ale aj pre 
medicínsko-fyzikálne aplikácie, špeciálne pre rádiotera-
piu. Pre konvenčnú rádioterapiu sú využívané lineárne 
urýchľovače, ktoré produkujú elektróny a brzdné žiare-
nie. Tieto kvality CVD detektorov je možné využiť 
napríklad pre monitorovanie zväzkov v medicíne 
(MBM- medical beam monitor), pretože dokážu určiť 
časovú štruktúru takýchto lineárnych urýchľovačov. 
Nastávajúca nová metóda v rádioterapii je ožarovanie 
protónmi alebo ľahkými iónmi. Tieto ióny dosahujú 
požadovanú energiu v cyklických urýchľovačoch ako 
napríklad cyklotróny alebo synchrotróny. Časová štruk-
túra takýchto zariadení dovoľuje identifikovať jednotli-
vé častice pri primerane nízkych intenzitách zväzkov 
(tzv. single-particle detectors, counters).   

1. Štúdium materiálu 

Syntetický diamant vyrábaný v CVD (Chemi-
cal Vapor Deposition) procese môže narastať na šesť-
palcovej substrátovej doštičke. Usadený povlak je ty-
picky polykryštalický. Kryštalit predstavujúci povlak 
rastie v stĺpcových formách (Obrázok 1). Zberná vzdia-
lenosť náboja, definovaná ako súčin intenzity elektric-
kého poľa, životnosti a pohyblivosti voľného náboja, 
môže byť zväčšovaná z pár mikrometrov až po viac ako 
250 mikrometrov, zodpovedajúcej nábojovému signálu 
okolo 9000 elektrónov pre minimálne ionizujúcu časti-
cu. 

Spravidla, zberná vzdialenosť náboja nie je 
rovnaká vo všetkých smeroch vzhľadom na poly-
kryštalickú povahu materiálu. 
 

 
Obr. 1. Bočný pohľad na stĺpcovú štruktúru pCVD 
diamantu. 
 

2. Princíp činnosti CVD detektorov 

 CVD detektor má MSM  (Metal Semi-
conductor Metal) štruktúru. Dva kovové kontakty sú 
nanesené na vyleštených stranách CVD diamantu. Keď 
vysoko-energetickými časticami ožarujeme detektor, 
vytvárajú sa páry elektrón-diera, ktoré predstavujú voľ-
né nosiče náboja. Na elektródy je priložené napätie 
externého zdroja, ktoré vytvára medzi elektródami elek-
trické pole. Vygenerované voľné nosiče náboja sa 
v elektrickom poli pohybujú smerom k elektródam, čo 
predstavuje elektrický prúd. Náboj zozbieraný elektró-
dami vytvára meraný signál. Na obrázku 2 je jednodu-
chá schéma princípu činnosti CVD detektora. 

Ak je definovaná účinnosť zberu náboja η ako 
pomer celkového náboja  registrovaného externým ob-
vodom Qc k celkovému náboju Qo vygenerovanému 
ionizujúcou časticou, tak platí: 
 
η = Qc / Qo = (Qo/L)µEτ/Qo = µEτ/L = d/L  (1) 
 
kde L je hrúbka CVD diamantu a d = µEτ je zberná 
vzdialenosť náboja označená ako transférna vzdialenosť 

28



                                                                                                                         sekcia: Fyzikálne inžinierstvo ŠVOČ 2008 

nosičov predtým ako sú zozbierané elektródami.  Zber-
ná vzdialenosť náboja závisí od defektov (hranice kryš-
tálov alebo nečistoty) a vnútornej charakteristiky dia-
mantu, preto je pre detekciu požadovaný vysoko kvalit-
ný CVD diamant. 
 V tabuľke 1 sú uvedené niektoré vlastnosti 
CVD diamantu v porovnaní s kremíkom. 
 
Tab. 1. Fyzikálne vlastnosti diamantu a kremíka pri 
T=293K. 
Vlastnosti CVD Si 
Zakázané pásmo (eV) 5.5 1.12 
Rezistivita (Ωcm) >1011 105 
Prierazné napätie(Vcm-1) 107 103 
Dielektrická konštanta 5.7 11.9 
Elektrónová pohyblivosť (cm2V-1s-1) 1800 1350 
Dierová pohyblivosť (cm2V-1s-1) 1200 480 
Protónové číslo 6 14 
Energia na vytvorenie páru (eV) 13.2 3.6 
Hustota (g cm-3) 3.5 2.3 
 
 

 
Obr. 2. Princíp činnosti CVD detektora.  

3. Materiály a metódy 

  CVD je tvorený diamantovým povlakom 
o hrúbke 300 µm a ploche 0,25 cm2. Povrch je leštený  
kvôli zlepšeniu jeho citlivosti. Elektródy sa nachádzajú 
z oboch strán detektora. Predný kontakt je tvorený 16 
štvorcovými pixlami s aktívnou zónou 4 mm2. Elek-
tródy sú zo zlata.  
 Na meranie bol CVD detektor umiestnený 
v polymetylmetakryláte (PMMA) odtienenom meďou  
uloženou na vonkajších stenách. Súbežne získavané 
signály prichádzajúce z 16 pixlov, sú prenesené do 
výstupného multipolárneho, nízko šumového kábla.  
Tento kábel je vyrobený z teflónu. Je charakteristický 
redukovaním triboelektrického šumu, garantuje  úplné 
tienenie a zlepšuje  efektivitu  odfiltrovania nízko-
frekvenčného šumu. Napájacie napätie je privádzané 
cez SHV (Save High Voltage) konektory. Obrázok 3 
ukazuje nainštalovaný detektor pripravený na meranie, 
s jednoduchým diagramom použitej elektroniky. 
 
 
 

 

 
Obr. 3. Diagram elektroniky CVD detektora a reálny 
detektor. 
 

Ožarovanie je vykonávané terapeutickým pro-
tónovým zväzkom s energiou 62 MeV, produkovaným 
supravodivým cyklotrónom. Detektor je umiestnený 
pozdĺž osi protónového zväzku. Pre referenčnú dozimet-
riu bola zvolená Markusova ionizačná komora. Na štu-
dovanie závislosti odozvy detektora od lineárnej hustoty 
ionizácie (Linear Energy Transfer, LET), sú použité 
zväzky rôznych energií. Na zmenu energie zväzku je 
detektor umiestňovaný v troch rôznych hĺbkach PMMA: 
2.59, 15.59 a 24.89 mm. V týchto hĺbkach dosahuje 
zväzok energiu 58.84, 33.07 a 20.80 MeV. 

4. Výsledky experimentu 

4.1 Fyzikálne parametre 

Temný prúd (prúd prechádzajúci detektorom 
keď nie je vystavený žiareniu) CVD detektora bol skú-
maný pri napájacom napätí meniacom sa od 0V do 
400V a pri tejto hodnote sa vykonávali všetky dozimet-
rické merania. V takýchto podmienkach bol temný prúd 
približne 40 pA pre 16 mm2 plochu. Prúdovo-napäťová 
charakteristika bola meraná počas ožarovania, kvôli 
vyhodnoteniu elektrickej kvality CVD detektora 
v rozsahu ±400 V. Prúdovo-napäťová krivka sa javí 
celkom podobná pre negatívne aj pre pozitívne polari-
začné napätie a nevykazuje  žiadnu saturáciu  do 400 V. 
Dôležit8 vlastnosť CVD detektora je spojená s faktom, 
že hodnota žiarením indukovaného prúdu sa obvykle 
nestabilizuje s časom, ak nie je pred použitím diamant 
ožiarený. Tento efekt je tiež známy ako “priming” 
a jeho rozmer závisí od predošlého ožarovania. Tento 
CVD detektor vykazuje počiatočný nárast odozvy 
s dávkou. Keď sa ožarovanie vypne, tak prúd klesne na 
temnú hodnotu za pár sekúnd. Znalosť odozvy detekto-
ra, pri  používaní zväzkov rôznych energií, je nutnou 
podmienkou pre ich použitie v medicínskej dozimetrii. 
Z tohto dôvodu bol detektor ožarovaný monoenergetic-
kými protónovými zväzkami rôznych energií.Energia 
bola daná rôznou hrúbkou PMMA pozdĺž dráhy zväzku. 
Obrázok 4 ukazuje odozvu CVD detektora na absorbo-
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vanú dávku pre tri rozličné energie dosiahnuté zmenou 
umiestnenia detektora v rôznych hĺbkach: 2.59, 15.59 
a 24.89 mm. Sklon krivky prezentuje kalibračný faktor 
detektora (v C/cGy) a je udávaný v legende. Kalibračný 
faktor, pre ktorýkoľvek detektor používaný 
v dozimetrii, dovoľuje upraviť odozvu na hodnotu zod-
povedajúcej absorbovanému žiareniu. Zvyčajne takýto 
detektor musí byť kalibrovaný voči “absolute” (detektor 
schopný merať celkovú ionizačnú dávku). Absolútny 
detektor použitý v tomto experimente je Markusova 
ionizačná komora. Maximálna výchylka kalibračného 
faktora je 4,7%. Podobné hodnoty boli namerané aj pri 
ožarovaní elektrónmi a fotónmi. Kalibračný faktor zís-
kaný pre modulované zväzky rozličných energií je uve-
dený na obrázku 5. V tom istom obrázku, je uvedený 
taktiež faktor získaný referenčným dozimetrom (Marku-
sovou komorou). Maximálna odchýlka medzi oboma 
detektormi je 2.8% . Viditeľný je 34% pokles kalibrač-
ných faktorov s vzrastajúcou ionizačnou energiou. 
 

 
Obr. 4. Zberný náboj ako funkcia absorbovanej dávky.  

 

 
Obr. 5. Kalibračný faktor ako funkcia Rres

1. 

 

4.2 Efekt dávkového príkonu a dynamika 
odozvy 

Závislosť dávkového príkonu  diamantu bola 
skúmaná s protónovým zväzkom s energiou 62 MeV. 
Dávkový príkon (v rozsahu 1-80 Gy/min) bol dosiahnu-
tý meniacim sa prúdom zväzkov na urýchľovacom 
stupni. Získané výsledky ukázali slabšiu tendenciu satu-
rácie ak dávkový príkon vzrastal. Moderné rádioterape-
utické techniky (napr. protónová a iónová terapia) vo 
väčšine prípadov vyžadujú detektory s dobrým geomet-
rickým riešením a veľmi krátkym časom odozvy. Na 
overenie možnosti využitia CVD detektora v podmien-
kach, kde sa radiačné pole mení v čase, sa začala pres-
nejšie skúmať jeho časová odozva. Ak I(t) je fotoindu-
kovaný prúd meraný pomocou zberného systému, tak 
potom je čas nábehu definovaný ako doba počas ktorej 
signál vzrastie z 10% na 90% svojej stabilnej hodnoty. 
Čas nábehu prezentuje schopnosť detektora sledovať 
variácie prúdu zväzkov. V tomto experimente je CVD 
detektor v terapeutickom protónovom zväzku s energiou 
62 MeV porovnávaný s referenčným zväzkovým moni-
torom. Referenčným monitorom je sekundárna emisná 
monitorovacia (SEM) komora, nainštalovaná pozdĺž osi 
protónového zväzku, priamo napojená na ADC menič. 
Závislosť signálu SEM na čase ožarovania je vhodný 
spôsob ako získať informácie o zmenách v protónovom 
prúde zväzkov. Obrázok 6 súčasne ukazuje odozvu 
prúdu SEM a CVD detektora. Tieto dva signály sú zís-
kavané každých 200 ms. 
 

 
Obr. 6. Prúd súčasne získavaný CVD detektorom 
a zväzkového monitora (SEM) každých 200ms. Dávko-
vý príkon zväzku je 20 Gy/min. 
 
_____________________________________________ 
1 Rres je definované ako rozdiel medzi dosahom častice 
a meranou hĺbkou kde je diamant umiestnený počas ožarova-
nia 
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Približne 2,5s po začiatku merania sa emituje protónový 
zväzok. To približne zodpovedá času potrebnému na 
vytvorenie signálu. Je zrejmé že CVD detektor  dosahu-
je svoje stabilné hodnoty neskôr ako SEM, dokonca aj 
pri vyššej intenzite. Ukázalo sa, že čas nábehu silne 
závisí od doby keď detektor nebol vystavený ožarova-
niu. Či bol, alebo nebol počas prestávok medzi ožarova-
niami pod napájacím napätím. Obrázok 7 ukazuje zme-
nu času nábehu signálu voči dobe kedy nebol detektor 
vystavený žiareniu (bodky sú pre vypnuté a hviezdy pre 
zapnuté napájacie napätie počas prestávok). 
 

 
Obr. 7. Závislosť času nárastu od doby kedy nie je de-
tektor vystavený žiareniu. 
   
5. Simulácia v programe SRIM 

5.1 Stručný popis programu SRIM 

SRIM je skupina programov, simulujúcich in-
terakciu iónov s látkou. Používa pritom kvantovo me-
chanický model zrážok iónu s atómami terča. Simulácia 
je založená na štatistickom algoritme Monte Carlo. 
Počas zrážok majú ióny a atómy tienený Coulumbovský 
potenciál. Zrážky spôsobujú ionizáciu atómov terča, 
elektrónovú excitáciu a plazmóny. 

5.2 Simulácia interakcie iónu v CVD detektore 

 Na simuláciu je používaný ión vodíka, čiže 
protón. Obrázok 8 ukazuje dráhu protónov v CVD de-
tektore, skladajúceho sa z troch vrstiev. Prvú tvorí zlato 
s hrúbkou 0.4µm, druhú titán 0.1µm a tretiu CVD dia-
mant 500 µm, pričom prvé dve vrstvy predstavujú elek-
tródu. Energia protónu je 8750 keV. Pri tejto energii je 
dosah protónov približne totožný s hrúbkou detektora. 
Na obrázku 9 je znázornená energia odovzdaná protó-
nom v závislosti od hĺbky. Energia protónu je opäť 8750 
keV.   
 

 
Obr. 8. Dráha protónov v CVD detektore. Energia pro-
tónov je 8750 keV. 
 

 
Obr. 9. Závislosť odovzdanej energie od hĺbky v terči. 
 

Pomocou programu SRIM sme tiež určili zá-
vislosť energie odovzdanej detektoru v závislosti od 
energie protónu. Jeho energia je menená od 52,35 keV 
až po 12 000 keV. Obrázok 10 prezentuje zistenú závis-
losť. Je na ňom zreteľná hodnota protónu 8750 keV, 
ktorý odovzdá detektoru najviac energie. Protón s touto 
energiou je už schopný opustiť detektor. 
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Obr. 10. Závislosť energie odovzdanej detektoru od 
energie protónu. 
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6. Záver 

Vďaka svojim špecifickým fyzikálnym 
a chemickým vlastnostiam, je diamant považovaný za 
veľmi zaujímavý materiál pre dozimetriu. Syntetický 
CVD diamant má veľa výhod, ako napríklad malé roz-
mery, možnosť kontrolovať množstvo nečistôt, relatívne 
nízka cena atď.. Tieto vlastnosti ho robia veľmi zaují-
mavým najmä pre medicínske aplikácie. Odozva detek-
tora na absorbovaný dávkový príkon je veľmi pozitívna. 
Na druhej strane, však existuje pár problémov, ktoré je 
nutné spomenúť. Prvým je potreba “primingu“. Tento 
problém sa dá ľahko vyriešiť ožarovaním detektora pred 
jeho použitím. Ďalším problémom je, že čas odozvy 
detektora nie je stabilný. Čas nábehu sa zreteľne mení 
ak nie je detektor vystavený žiareniu, alebo ak sa 
s časom mení intenzita zväzkov. Čas nábehu je dlhší 
ako pri obyčajnom dozimetri. 

Druhá časť práce venovaná simulácii interakcií 
protónov s atómami v detektore programom SRIM 
ukázala, ako sa mení celková energia odovzdaná detek-
toru v závislosti od energie protónu. 
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Abstrakt 
 

Cieľom práce je popísať základné postupy spracovania 

rádioaktívneho odpadu na Slovensku, jeho následnú 

úpravu do vláknobetónových kontajnerov a uloženie 

v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov v 

Mochovciach. Dôraz je venovaný bližšiemu popisu 

vláknobetónového kontajnera. Posledná časť práce 

predstavuje výpočtový prostriedok VISIPLAN, ktorý je 

určený na výpočty dávkových príkonov personálu.    

1. Úvod  

Rádioaktívne odpady (RAO) sú akékoľvek nevyužiteľné 
materiály v plynnej, kvapalnej alebo pevnej forme, ktoré 
pre obsah rádionuklidov v nich alebo pre úroveň ich 
kontaminácie rádionuklidmi nemožno uviesť do životného 
prostredia [4]. Problematika manažmentu rádioaktívneho 
odpadu je veľmi dôležitá súčasť prevádzky 
a následného procesu vyraďovania jadrových zariadení. 
Na Slovensku sa nakladaním s  pevnými a kvapalnými 
rádioaktívnymi odpadmi (KRAO) z prevádzky 
jadrových elektrární (JE) V1, V2, EMO 1,2 
a z vyraďovania JE A1, ako aj inštitucionálnymi RAO 
zaoberá spoločnosť JAVYS, ktorá  v areáli JE 
v Jaslovských Bohuniciach prevádzkuje komplex 
Bohunického spracovateľského centra (BSC) RAO a 
bitúmenačnej linky. V areáli JE Mochovce je v procese 
skúšok objekt Finálne spracovanie KRAO (bitúmenácia 
a cementácia do VBK). Bližší popis využívaných 
postupov spracovania je popísaný v texte práce. Po 
následnej úprave sa krátkodobé nízko a stredne aktívne 
RAO uložia do vláknobetónových kontajnerov (VBK) 
a zalejú sa aktívnou cementovou zmesou a sú 
transportované na Republikové úložisko rádioaktívnych 
odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach. Vlastnostiam 
VBK je venovaná ďalšia časť. Dôležitým sledovaným 
parametrom najmä pri preprave VBK je dávkový príkon 
od RAO uložených vo VBK. Výpočtové overenie 
nameraných hodnôt možno realizovať napríklad 
pomocou prostriedku VISIPLAN.  

2. Problematika manažmentu RAO na 
Slovensku 

Manažment RAO zahŕňa manipuláciu, triedenie, 
spracovanie, úpravu, skladovanie, transport a finálne 
ukladanie RAO.  

2.1 Spracovanie RAO 

Spracovanie RAO je súhrn technologických procesov 
a postupov vedúcich k transformácii vzniknutých RAO 
do formy umožňujúcej ich efektívnu úpravu pre účely 
uloženia pomocou:  

- redukcie objemu RAO  
- odstránenia a zníženia rádionuklidov z RAO 
- zmenou zloženia RAO [4] 

 
Nízko a stredne aktívne KRAO sú spracovávané na 
bitúmenačnej a koncentračnej linke. Kvapalné odpady 
sú transportované z jadrových elektrární v špeciálnych 
kontajneroch alebo potrubím, z ktorého sú prečerpávané 
do zásobnej nádrže spracovateľského zariadenia 
kvapalných odpadov.  

Koncentrácia KRAO je realizovaná na 
odparovacom zariadení prietočného typu. Odparovaním 
kvapalného RAO pri teplote varu sa odparuje prevažná 
časť vody, ktorá po oddelení v cyklóne a schladení 
v chladiči kondenzuje a je odvádzaná ako takmer 
neaktívny destilát na ďalšie dočistenie. Aktivita 
kvapalného RAO zostáva pri procese odparovania 
v zahustenom zvyšku – koncentráte. Vyhrievacím 
médiom je vykurovacia para. Výstupný produkt – 
zahustený koncentrát, je následne upravovaný na 
cementačnej linke a tvorí súčasť aktívnej cementovej 
zálievky do VBK. 

Bitúmenovateľný KRAO je pomocou čerpadiel 
prečerpávaný do prevádzkovej nádrže, kde sa pomocou 
pary ohrieva na 80°C a dávkovacími čerpadlami je 
dopravovaný do filmovej rotorovej odparky. Odparka 
slúži na dehydratáciu a súčasnú fixáciu RAO do 
bitúmenovej matrice. Bitúmen, zohriaty na teplotu 
140°C, a kvapalný RAO sú nastrekované do odparky a 
pomocou výkyvných lopatiek rovnomerne rozotierané 
po povrchu statora. Povrch statora je vyhrievaný parou a 
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tým je zabezpečené odparenie vody z kvapalného RAO 
a zároveň vzniknuté soli sú obaľované do fixačnej 
matrice - bitúmenu. Výsledný produkt je zachytávaný 
do 200 litrových pozinkovaných sudov. Naplnený sud je 
po vychladnutí uzatvorený zaviečkovacím zariadením a 
odtransportovaný do dočasného skladu. 
  
Pevné RAO (PRAO) sa delia podľa možnosti ich 
spracovania do nasledovných kategórií: 

- spáliteľné pevné RAO 
- lisovateľné pevné RAO 
- nespáliteľné a nelisovateľné RAO 

Na spracovanie týchto RAO sú v BSC inštalované 
nasledovné technológie: 

- triediace zariadenie na triedenie pevných RAO 
- vysokotlakový lis na zmenšenie objemu 

nespáliteľných odpadov 
- spaľovacie zariadenie na redukciu objemu 

pevných a kvapalných spáliteľných RAO 
 
Pevné odpady sú dopravované do BSC vozidlami 
v kontajneroch alebo v 200 litrových sudoch. Pevné 
odpady postupujú do triediacej miestnosti na 
kontrolované triedenie a prípadné mechanické delenie 
väčších kusov (fragmentácia). Triedenie odpadov 
prebieha v triediacom boxe.  

Spáliteľný odpad, v triediacom boxe balený do 
plastikových alebo papierových vriec s objemom cca 15 
l a umiestnených do 200 l sudov, je transportovaný do 
spaľovne, kde sú vrecia prostredníctvom dávkovacieho 
zariadenia vhadzované do pece. Spaľovňa je 
dvojkomorová - hlavná spaľovacia pec a dopaľovacia 
komora. Spaľovanie pevných a kvapalných RAO 
prebieha pri teplote 750 - 950 °C v spaľovacej peci. 
Vyhriatie pece na prevádzkovú teplotu sa dosiahne 
pomocou horáka spaľujúceho naftu. Popol a popolček, 
ktoré vznikajú počas procesu spaľovania, sa usadzujú na 
dne pece a dopaľovacej komory. Pravidelne sú 
vypúšťané, prostredníctvom vyprázdňovacieho boxu 
plnené do sudov a transportované na cementačné 
zariadenie. Plynné spaliny vychádzajúce z pece sú ďalej 
dopaľované v dopaľovacej komore pri teplote 1000 - 
1150 °C a následne sú prudko schladené, čistené 
dvojstupňovým prepieraním vo vysokoúčinných 
práčkach a dočisťované na celulózových absolútnych 
filtroch. Po dočistení sú spaliny odvádzané ventilačným 
komínom. Pred vstupom do komína je na odvodnom 
potrubí inštalované zariadenie na kontinuálne 
sledovanie chemických emisií. Odber vzdušniny pre 
sledovanie rádiologických emisií je vykonávaný priamo 
z komína. Celé zariadenie spaľovne pracuje pri trvalom 
podtlaku v systéme, ktorý vytvárajú ventilátory a 
zabezpečujú tak usmernený tok spalín cez záchytné 
zariadenia, ktorými sú práčky a celulózové absolútne 
filtre. Opotrebovaná pracia voda je spracovávaná 
cementáciou. Okrem pevných RAO môžu byť na 
spaľovni spracovávané aj spáliteľné KRAO. 

Lisovateľný odpad, uzatvorený v kovových 
sudoch a označený etiketou čiarkového kódu, sa z 
triediaceho zariadenia dopraví do miestnosti prípravy na 

lisovanie. Tu sú sudy zmerané na špeciálnom zariadení, 
prostredníctvom ktorého je zistená ich hmotnosť, 
rádioaktivita rádionuklidov a dávkový príkon. Po 
zmeraní sa sudy dopravia k vysokotlakovému lisu. 
Samotné lisovanie prebieha pod tlakom 20 000 kN. 
Vyprodukované výlisky sú následne umiestnené do 
pripravených vláknobetónových kontajnerov a 
transportujú sa na cementačnú linku.  

Nelisovateľný a nespáliteľný odpad v sudoch 
prechádza tou istou cestou, ako lisovateľný odpad. Po 
zmeraní rádioaktivity sú sudy bez lisovania priamo 
vkladané do vláknobetónových kontajnerov (VBK) a 
pripravené na cementáciu. 

2.2 Úprava RAO 

Úprava RAO predstavuje súhrn technologických 
procesov, postupov a činností, vedúcich k vytvoreniu 
chemickej a fyzikálnej formy, v akej bude RAO 
prepravený a skladovaný v úložisku [4]. Konečnou 
technológiou úpravy pevných a kvapalných RAO je 
cementácia. Cementačné zaradenie umožňuje 
spevňovanie RAO zafixovaním do cementovej matrice 
a to: 

- rádioaktívnych koncentrátov 
- rádioaktívnych kalov a sorbentov 
- ostatných nespáliteľných kvapalných RAO 
- popola a popolčeka zo spaľovne 
- výliskov z vysokotlakového lisu 
- pevných odpadov uložených v sudoch, ako sú 

nespáliteľné a nelisovateľné odpady 
a bitúmenový produkt z bitúmenačnej linky 
naplnený v plechových sudoch 

Proces cementácie prebieha tak, že do naváženej 
kvapalnej zložky, ktorou je rádioaktívny odpad, je 
pridávaná cementová alebo cementovo-piesková zmes a 
prípadne prísady. Zmiešavanie kvapalnej zložky s 
cementom prebieha v zmiešavači a vytvorená 
cementová kaša je vypúšťaná do pripraveného 
kontajnera. Týmto spôsobom je rádioaktivita 
kvapalného odpadu zafixovaná do cementovej matrice. 
Ak sú v kontajneri uložené pevné odpady v sudoch 
alebo vo forme výliskov, ich zaliatím cementovou kašou 
je dosiahnuté fixovanie aktivity týchto druhov RAO. 
Jednotlivé technologické kroky prebiehajú 
prostredníctvom automatického ovládania dávkovania 
navažovaných zložiek podľa zadanej receptúry 
a sledovania prevádzkových parametrov. V celom 
procese zaobchádzania s rádioaktívnymi odpadmi je 
finálnym produktom zaplnený vláknobetónový 
kontajner určený na trvalé uloženie v Republikovom 
úložisku RAO v Mochovciach.  

2.3 Kontrola a transport RAO 

Pred transportom VBK na RÚ RAO musí byť vykonaná 
kontrola splnenia náročných kritérií pre uloženie. Už 
počas cementácie sú odoberané vzorky cementovej 
zmesi, z ktorých sú pripravované skúšobné telieska 
a kontrolované parametre cementovej matrice, po 
vytuhnutí pevnosť v tlaku, vylúhovateľnosť, obsah 
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rádioaktivity (sumárne aj podľa jednotlivých 
rádionuklidov), dávkový príkon od zaplneného VBK. 
Po zaplnení kontajnera, vyzretí cementovej zmesi (cca. 
1 mesiac) a utesnení veka je vykonaná radiačná a 
výstupná kontrola. Všetky údaje sú zaznamenávané v 
sprievodnom liste kontajnera, ktorý tvorí významný 
dokument pre archiváciu zberu dát odpadov, 
ukladaných v RÚ RAO.  
Hlavnými cieľmi bezpečnej prepravy VBK sú : 

- obmedzenie príkonu efektívnej dávky 
pracovníkov transportu na prijateľnú úroveň (1 
mSv/h na povrchu vozidla a 0,1 mSv/h vo 
vzdialenosti 1 m [4]) 

- obmedzenie rizika pracovníkov transportu 
a obyvateľstva pri haváriách na prijateľnú 
úroveň obmedzením rádioaktivity vo VBK. 

2.4 Ukladanie RAO 

Pre ukladanie finálneho produktu - zaplnených 
vláknobetónových kontajnerov slúži úložisko RAO 
povrchového typu v lokalite Mochovce. Úložisko je 
tvorené sústavou úložných boxov zo železobetónu, 
zoradených do radov a dvojradov. Prvý dvojrad je 
prekrytý oceľovou halou. Jeden rad predstavuje 20 
úložných boxov, do jedného boxu je možné uložiť 90 
vláknobetónových kontajnerov o kapacite 3,1 m3, čo 
predstavuje celkovú kapacitu 22 320 m3 (7200 VBK). 
Voči presakovaniu vlhkosti sú úložné boxy zabezpečené 
izoláciou, drenážnou štrkovou a ílovou vrstvou. Okolo 
úložného priestoru je vytvorený drenážny a kontrolný 
systém tvoriaci jednu z bariér voči prípadným 
negatívnym vplyvom úložiska na životné prostredie. 
Cieľom monitorovania RÚ RAO a jeho okolia je 
preukázať, že počas ukladania RAO, resp. po uzatvorení 
úložiska je po celú dobu kontroly (t.j. minimálne 300 
rokov) zachovaná jeho schopnosť bezpečne oddeliť 
RAO od životného prostredia.  

3. Vláknobetónový kontajner 

Vláknobetónový kontajner predstavuje obalový súbor 
schválený pre transport a ukladanie upravených RAO na 
RÚ RAO Mochovce. VBK je tvorený telom, vekom a 
dvomi zátkami, ktoré sa po jeho naplnení RAO 
navzájom spoja a uzavrú. VBK má tvar kocky 
s rozmermi 1,7m x 1,7m x 1,7m s hrúbkou steny 10 cm 
a vnútorným objemom 3,1 m3 (Obr.2). Licenciu na 
výrobu vláknobetónových kontajnerov získali 
Slovenské elektrárne, v roku 1993 od francúzskej 
spoločnosti SGN/Sogefibre. Výrobcom kontajnerov je 
VYZKONT, s. r. o., Trnava.  
Materiál, z ktorého sú vyrobené kontajnery - 
vláknobetón („fibre reinforced concrete“), patrí medzi 
stavebné materiály budúcnosti a čoraz viac nahrádza, 
resp. dopĺňa klasický betón alebo betón s oceľovou 
výstužou. S vláknobetónom je spájaný aj prívlastok 
„vysokohodnotný“ a „vysokopevnostný“. Pojem 
„vysokohodnotný“ vláknobetón možno v podmienkach 
použitia pre uloženie RAO definovať ako materiál, resp. 

vrstvu materiálu okolo odpadu, ktorá je schopná s čo 
najmenšou pravdepodobnosťou výskytu poruchy v 
podmienkach úložiska znášať mechanické namáhanie 
po dobu 300 rokov a rovnakú dobu zamedziť pôsobeniu 
vody s následným vylúhovaním na rádioaktívny obsah.  
Z hľadiska odolnosti materiálov voči agresívnemu 
prostrediu vo všeobecnosti platí, čím je hrubšia vrstva 
materiálu, tým je väčšia jeho odolnosť. Pri hodnotení 
trvanlivosti resp. schopnosti dlhodobo zachovávať 
požadované vlastností vláknobetónu, bolo potrebné 
stanoviť optimálnu hrúbku vrstvy vláknobetónu, pričom 
sa do úvahy zobrali: 

- minimálna hrúbka vláknobetónu pre 
mechanickú odolnosť, 

- minimálna hrúbka vláknobetónu pre uchovanie 
rádionuklidov („containment“), 

- zdegradovaná vrstva vláknobetónu po dobu 
inštitucionálnej kontroly (300 rokov). 

Súčtom uvedených vrstiev bola stanovená minimálna 
hrúbka vláknobetónu pre výrobu kontajnerov, spĺňajúca 
požiadavky klasifikácie „vysokohodnotný“.  
Základom každého materiálu, vrátane vláknobetónu, sú 
vlastnosti vstupných surovín, ktoré sú nositeľmi jeho 
budúcich úžitkových charakteristík, či už požadovaných 
alebo aj negatívnych. Pre vláknobetón sú dôležité 
nasledovné suroviny: 
Cement - pri výbere vhodného cementu bola základná 

požiadavka na dobrú odolnosť voči chemickému 
pôsobeniu soli, ktoré môžu obsahovať podzemné 
vody. Na základe porovnávania rôznych druhov 
cementu bol vybraný zmesný cement (zložený z 
portlandského slinku - trosky - popolčeka), ktorý 
vykazuje pórovitosť s malým priemerom pórov, čo 
zvyšuje hutnosť betónu a redukuje prenos častíc v 
betóne. Troska a popolček obsiahnutý v cemente 
reaguje s neviazaným Ca(OH)2 zo slinku 
(puzzolánová reakcia), čím stabilizuje betónovú 
matricu a zlepšuje jej vlastnosti. Pri cemente je 
rovnako dôležité sledovať obsah voľných alkálií, 
celkový obsah SO3, ako aj jeho mechanické a 
fyzikálne vlastnosti (pevnosť, jemnosť mletia). 

Kamenivo, piesok – „vysokohodnotné“ a 
„vysokopevnostné“ betóny sa vo všeobecnosti 
vyznačujú tým, že sa pri ich výrobe používajú 
kamenivo a piesky do veľkosti maximálne 10-14 
mm. Požiadavky na pevnosť a dlhodobú trvanli-
vosť si vynútili použitie materiálov na báze SiO2. 
Pre vláknobetón sa používa drvené kamenivo z 
kremencov frakcie 4-10 mm, ktoré je prepraté 
vodou, aby bol zabezpečený čistý povrch bez 
prachovitého podielu. Prepraním sa znižuje aj 
možnosť reakcie kameniva s alkáliami (alkalicko-
kremičitá reakcia), ktorej produkty 
niekoľkonásobne zväčšujú objem a spôsobujú 
porušovanie betónov aj po niekoľkých rokoch. 
Kamenivo je doplnené dvomi frakciami 
kremičitého piesku, ktoré vhodne dopĺňajú 
zrnitostnú krivku. 

Voda - obsah vody je dôležitým parametrom, ktorý má 
významný vplyv na konečné vlastnosti betónu. Pri 
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vláknobetóne, kde je požiadavka na nízku 
permeabilitu, je dôležité, aby pomer voda/cement 
bol nižší ako 0,4. 

Kremičitý úlet (mikrosilica) - odpad pri výrobe 
ferrosilície. Vyznačuje sa vysokým merným 
povrchom (15 000 - 25 000 m2/kg, pre porovnanie 
cement má 300 - 450 m2/kg). Malý prídavok 
kremičitého úletu zvyšuje kompaktnosť 
vláknobetónu a zlepšuje jeho mechanické vlastnosti 
a nepriepustnosť. Rovnako sa vyznačuje 
schopnosťou puzzolánovej reakcie s neviazaným 
Ca(OH)2 v cemente. 

Vlákno - ako preukázal dlhoročný výskum, výrazným 
prejavom náhodne rozptýlenej vláknovej výstuže v 
betónových kompozitoch je najmä zvýšenie jeho 
húževnatosti, pevnosti v ráze a v ťahu za ohybu. 
Dôležitým parametrom pri výbere vhodného druhu 
vlákna je jeho odolnosť voči koróznemu napadnutiu 
a ťahová pevnosť. Na základe týchto požiadaviek 
bolo pre vláknobetón vybrané kovové vlákno 
FIBRAFLEX, pre ktoré je charakteristická amorfná 
štruktúra a ťahová pevnosť 1 400 až 2 300 MPa. Pri 
skúškach v agresívnych prostrediach (HCl, FeCl3, 
SO2-) toto vlákno, vďaka svojej štruktúre a 
chemickému zloženiu (obsah Cr > 5%) vykazovalo 
vysokú koróznu odolnosť. 

Superplastifikátor – majú vysokú schopnosť 
skvapalňovať čerstvý betón pri menšom obsahu 
vody. Okrem toho vybraný superplastifikátor musí 
byť kompaktibilný s daným cementom, čo sa 
prejavuje tým, že dokáže účinne regulovať 
hydratačné reakcie cementu s vodou a tým na určitú 
dobu udržať dobrú spracovateľnosť betónu [2]. 

Ak VBK naplníme zálievkou na báze cementového 
kompozitu, pričom ako „zámesovú vodu“ použijeme 
rádioaktívny koncentrát tvorený komplexom solí, 
možno predpokladať, že uvedená zálievka sa nebude 
správať „pokojne“ a bude vyvíjať počas tuhnutia určité 
aktivity, často sprevádzané vonkajšími prejavmi. 
Najnevhodnejším prejavom tohto fyzikálno - 
chemického pôsobenia sú objemové zmeny zálievky - 
expanzia, ktoré vyvíjajú ťahové napätia, prekračujúce 
ťahovú pevnosť vláknobetónu a v konečnom dôsledku 
spôsobia jeho prasknutie. Toto pôsobenie možno 
prirovnať k pôsobeniu zamŕzajúcej vody. Preto je 
potrebné, pri používaní aktívnej zálievky, chrániť 
vnútorné steny tela VBK vrstvou vhodného materiálu, 
ktorý pohlcuje, resp. eliminuje expanzné pôsobenie 
zálievky [2]. 
Použité materiály sú predpokladom dlhodobej životnosti 
vláknobetónu, pretože odolávajú agresívnym vplyvom 
bez podstatného zhoršenia ich vlastností. Tieto odolné 
komponenty zabezpečujú v konečnom dôsledku 
zlepšené vlastnosti stvrdnutého vláknobetónu ako 
napríklad: rázovú húževnatosť, mrazuvzdornosť, 
odolnosť proti dynamickému namáhaniu, vodotesnosť, 
odolnosť voči teplotným zmenám, nízku permeabilitu, 
odolnosť voči chemickým vplyvom a pod. 
 

 
Obr. 1 Vláknobetónový kontajner [2] 
 

 
Obr. 2 Vláknobetónový kontajner – rozmery [2] 
 
Okrem toho kombinácia použitých materiálov zaručí 
vhodné pevnostné charakteristiky, ktoré sú uvedené aj v 
limitných podmienkach prijateľnosti v Republikovom 
úložisku RAO v Mochovciach. Každý kontajner prijatý 
na trvalé uloženie musí mať nasledovné minimálne 
pevnosti skúšané po 28 dňoch na skúšobných telesách 
(kocka 100 mm x 100 mm x 100 mm): 

- minimálna pevnosť v tlaku (priemer z troch 
meraní) - 71,5 MPa, 
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- minimálna pevnosť v priečnom ťahu (priemer 
z troch meraní) - 5 MPa. 

Dodržaním stanovených postupov výroby , manipulácie 
a plnenia VBK je zaručená dlhodobá stálosť fixovaných 
RAO v prostredí RÚ RAO Mochovce po dobu 
prevádzky a 300 ročnej inštitucionálnej kontroly 
úložiska [2]. 

4. VISIPLAN 3D ALARA 

Ochrana personálu a obyvateľstva pred ionizujúcim 
žiarením v okolí jadrových zariadení je veľmi dôležitá 
úloha. V rámci prípravy a prevencie je potrebné mať 
k dispozícii vhodný výpočtový prostriedok umožňujúci 
s dostatočnou presnosťou kvantifikovať hodnotu 
ožiarenia a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia. Takýmto 
nástrojom je aj VISIPLAN 3D ALARA využívaný na    
odhad dávkových príkonov personálu a plánovanie 
dávky, ktorej bude personál vystavený počas prevádzky 
a údržby jadrového zariadenia a na návrh typu, 
konštrukcie, materiálu a geometrického usporiadania 
tienenia.  
Komplexné posudzovanie dávky v  jadrových 
zariadeniach na základe princípu ALARA (As Low As 
Reasonably Achievable -  najnižšia dávka aká je 
rozumne dosiahnuteľná) je zložité. Aspekty geometrie, 
rozmiestnenia zdrojov a geometria tienenia hrajú 
významnú úlohu v dávkových prognózach. Tiež 
organizácia práce, typ a trvanie práce sú 
nezanedbateľnými aspektmi posudzovania ALARA. 
 Program VISIPLAN počíta hustotu toku 
fotónov (photon fluence rate) z objemového zdroja 
žiarenia pomocou predstavy, že tento objemový zdroj sa 
skladá z väčšieho počtu bodových zdrojov. Pridaním 
príspevku od každého z týchto bodových zdrojov 
vznikne hustota toku fotónov (photon fluence rate) od 
celého objemového zdroja v bode, kde potrebujeme 
vypočítať dávku. Výpočet sa riadi podľa vzťahu (1) 
 

  2

. .

4 .

b

V

S B e
dVφ

π ρ

−

= ∫   (1) 

 
kde      S - výkon zdroja na jednotku objemu (source 

strength per unit volume) 
 ρ - vzdialenosť od zdroja žiarenia 
 B - build-up koeficient 

b – koeficient efektivity zoslabenia 
(attenuation effectiveness coeff.) 

 V – objem 
 
Každý bod objemu sa nazýva „kernel“ a proces 
integrácie, kde sa pridáva príspevok od každého bodu sa 
nazýva „point kernel“. Toto je metóda využitá 
v programe VISIPLAN. 
Na základe hustotu toku fotónov v bode možno 
vypočítať efektívny dávkový ekvivalent D (effective 
dose equivalent) závislý na faktoroch zmeny dávky 
(dose conversion factors) vybraných vo výpočtoch. 
Dávka sa počíta podľa vzťahu (2): 

 

   
.

i i

i

D h φ=∑   (2) 

 
kde  hi – koeficient zmeny dávky (dose conversion 

coeff.) pre fotóny s energiou Ei 

 φi – hustota toku fotónov energie Ei  
 
Vo výpočtoch VISIPLAN sa používajú hlavne rotačné 
geometrie, pretože pracovníci sa na pracovisku obracajú 
okolo svojej osi a takto sú vystavení žiareniu 
z viacerých zdrojov. Ak je potrebné, môže sa použiť 
„predo – zadná“ geometria. Ide o prípady, kedy 
pracovníci obsluhujú tzv. glove box.    
Metodológia výpočtu pozostáva zo štyroch hlavných 
bodov: 

1. vytvorenie modelu 
2. hlavná analýza 
3. detailné plánovanie 
4. posúdenie výsledkov 

 
Vytvorenie modelu najlepšie popisuje obrázok 3. 
 

 
Obr. 3 Vytvorenie modelu [3] 
 
Keď je už model pripravený, nastáva hlavná analýza. 
Zahrňuje výpočet dávkových máp pracoviska. Mapy 
môžu byť zobrazené ako vrstevnice alebo ako farebné 
obrazce na osiach x, y, z. Toto umožňuje rýchle 
objavenie oblastí s vysokými dávkami. Grafické 
rozhranie zobrazuje príspevky od jednotlivých zdrojov 
a dávkové príkony na jednotlivých miestach vybranej 
siete. Dôležité zdroje môžu byť separované od menej 
dôležitých. Vstupy sa dajú obmieňať čiastočne, podľa 
požiadaviek na presnosť a správnosť. Je možné testovať 
aj rôzne konfigurácie tienenia.  
 Detailné plánovanie zahŕňa tzv. „výpočet 
trajektórie“ a nástroj na vytvorenie scenára. 
„Trajektória“ je definovaná ako sekvencia úloh, ktoré 
majú byť vykonané v pevnej geometrii a pri danom 
rozmiestnení zdrojov. Tieto „trajektórie“ obsahujú 
informácie popisujúce úlohy, miesto a trvanie 
vykonania jednotlivých úloh. Dávkový príkon je potom 
pre „trajektóriu“ počítaný na základe radiačných 
a geometrických informácií o modeli. Neistoty v trvaní 
práce môžu byť brané do úvahy tak, že sa vypočíta 
najnižší a najvyšší limit prijatej dávky. Vypočítaná 
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„trajektória“ obsahuje informácie o akumulovanej 
dávke v čase, dávkovom príkone a prijatej dávke pri 
konkrétnej činnosti od každého zdroja zvlášť. Tieto 
informácie poskytnú užívateľovi podmienky na 
rozhodnutie aké tienenie použiť, prípadne ako zoslabiť 
žiarenie jednotlivých zdrojov. 
Zo súboru „trajektórií“ sa dá vytvoriť scenár. Scenár 
umožňuje simulovať rôzne prostredia a konfigurácie na 
jednu skupinu pracovníkov a tak zistiť ich sumárne 
pôsobenie. Výsledky scenára pozostávajú z dávky 
celého pracoviska, ako aj individuálnych dávok 
jednotlivých pracovníkov. Porovnanie rôznych scenárov 
potom vedie k výberu toho najvhodnejšieho. Niekedy je 
potrebné skombinovať rôzne scenáre.  
Posledná časť metodológie je posúdenie výsledkov. 
Tu sa dosiahnuté hodnoty porovnajú 
s predpokladanými. Ak sa hodnoty príliš líšia je 
potrebné vykonať opatrenia, akými sú z hľadiska 
programu úprava modelu a z hľadiska reality opätovné 
zmeranie hodnôt. Výsledkom je potom optimalizovaný 
model a najnižšími dávkovými príkonmi [3]. 
 
 

Obr. 4 Určenie dávkových príkonov jednotlivým 
pracovníkom v programe VISIPLAN [3] 

5. Zhodnotenie 

Práca podáva prehľad o nakladaní s rádioaktívnym 
odpadom na Slovensku. Popísané sú jednotlivé postupy 
spracovania, úpravy RAO do VBK až po jeho finálne 
uloženie v RÚ RAO Mochovce. V druhej časti je 
pozornosť upriamená na detailnejší popis úložného 
a transportného obalu - vláknobetónového kontajnera 
a jeho vlastností. Posledná časť je venovaná 
výpočtovému programu VISIPLAN 3D ALARA. Tento 
prostriedok je použiteľný aj v našich podmienkach na 
rôzne výpočty súvisiace s hodnotením dávkovej záťaže 
pracovníkov a obyvateľstva napríklad na výpočet dávok 
od naplneného vláknobetónového kontajnera. 
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Abstrakt 
 
 Práca ponúka teoretické a zároveň analytické 

riešenie problematiky nárastu tlaku a teploty po oxidácii 

horľavých plynov v priestoroch hermetickej zóny jadrovej 

elektrárne s reaktorom typu VVER 440. Zameriava sa na 

vyhodnotenie týchto fyzikálnych veličín po exotermickom 

horení reakčných plynov (vodíka a oxidu uhoľnatého) 

metódou AICC (adiabaticko-izochorického úplného 

horenia). 

1. Úvod 

Práca rieši mimoriadny stav hermetickej zóny - 
kontajnmentu spôsobený iným mimoriadnym stavom - 
únikom chladiva z primárneho okruhu. Únik chladiva, 
konkrétne roztrhnutie a úplné osové vybočenie 
tlakovodného potrubia primárneho okruhu je takzvaná 
maximálna projektovaná havária (MPH) na reaktorovom 
bloku a prináša so sebou radu kritických následkov ako 
napríklad zamorenie hermetických zón kontaminovanou 
parou, zvýšenie tlaku a teploty v kontajnmente a v prípade 
nezapracovania bezpečnostných systémov systému 
havarijného chladenia aktívnej zóny i kritické zvýšenie 
teploty v aktívnej zóne a následná možnosť jej tavenia s 
čím je spojený možný únik aktívnej taveniny z 
kontajnmentu a mnohé ďalšie. Práve zvýšenie teploty 
v aktívnej zóne má za následok reakciu prítomnej vodnej 
pary (H2O) so zirkóniovým povrchom palivových prútikov 
následkom čoho sa uvoľňuje vodík (H2). Zvýšenie teploty 
v reaktorovej šachte tiež spôsobuje rozklad uhličitanu 
vápenatého (CaCO3) nachádzajúceho sa v jej betónových 
stenách na oxid vápenatý (CaO) a oxid uhličitý (CO2). CaO 
ďalej vstupuje do oxidačno-redukčnej reakcie s kovmi za 
vzniku oxidov týchto kovov (MOX) a oxidu uhoľnatého 
(CO). Mechanizmus vzniku týchto plynov generuje ďalšie 
teplo a tým tieto reakcie urýchľuje. Potencionálne 
nebezpečenstvo týchto plynov (H2 a CO) spočíva v ich 
reaktívnosti so vzdušným kyslíkom za vzniku vody (H2O), 
resp. oxidu uhličitého (CO2) pričom sa do priestoru uvoľní 
veľké množstvo reakčného tepla. Zo stavovej rovnice 

ideálneho plynu vyplýva, že každé zvýšenie teploty (v 
prípade, že toto možno popísať ako adiabaticko - 
izochorické) má za následok zvýšenie tlaku plynov. Táto 
zmena tlaku a teploty môže viesť až k deštrukcii 
kontajnmentu. 

2. Algoritmus výpočtu programu AICC 

2.1. Základné definície 

Z uvedeného je zrejmé, že pôjde o riešenie 
previazanej, chemicko-fyzikálnej úlohy. V prvom rade je 
dôležité poznamenať, že v celom procese výpočtu 
nahradíme zmes reálnych plynov v kontajnmente za zmes 
polodokonalých plynov. Definícia polodokonalého plynu 
vychádza z definície ideálneho plynu pre ktorý platia tieto 
predpoklady:  

1) Molekuly ideálneho plynu sú hmotné body 
              s nulovým objemom. 

2) Zrážky medzi molekulami ideálneho plynu 
              sú dokonale pružné. 

3) Merné tepelné kapacity pri konštantnom tlaku 
a objeme sú konštantné a nezávisia ani od tlaku, 
ani od teploty plynu. 

Polodokonalý plyn pritom spĺňa prvé dva predpoklady 
ideálneho plynu, avšak jeho merná tepelná kapacita (cv, 
resp. cp) nie je konštantná s meniacim sa tlakom a teplotou. 
Naopak, je funkciou tlaku, resp. teploty. Keďže v našom 
prípade uvažujeme izochorický dej, budeme ďalej narábať 
s hodnotami cv, konkrétnejšie so závislosťami cv od teploty 
pre konštantný objem. 
Pod kontajnmentom (resp. časťou kontajnmentu, v ktorom 
analyzujeme tlak AICC) pritom rozumieme z hľadiska 
termodynamiky izolovanú sústavu, ktorej hranicou 
neprechádza žiadna látka ani energia.  
Model zmesi atmosféry pri výpočte uvažuje kyslík (O2) a 
dusík (N2) ako jediné zložky, pričom ostatné plyny ako 
napríklad oxid uhličitý, argón a iné nachádzajúce sa 
v bežnej atmosfére ako stopové prvky úplne zanedbáva.  
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2.2. Fyzikálna podstata 

Fyzikálna časť výpočtu vychádza z troch 
zákonov, a to zo stavovej rovnice ideálneho 
plynu, kalorimetrickej rovnice a Daltonovho zákona. 
 

1) Stavová rovnica ideálneho plynu 
Vychádza z Boyle-Mariotovho a tiež Gay-Lussacovho 
zákona. Stavovú rovnicu potom možno použiť len pre 
rovnovážne stavy tejto sústavy a zapíšeme ju všeobecným 
tvarom: 

 
. . .pV n R T=  

 
2) Kalorimetrická rovnica 

Možno ju zapísať tvarom pre izochorický dej: 
 

. .
v

Q m c T= ∆
 

 

3) Daltonov zákon 
Hovorí, že každá i-tá zložka zmesi vypĺňa celý objem 
zmesi V tak, akoby sa v onom objeme iné zložky 
nenachádzali a riadi sa svojou vlastnou stavovou rovnicou. 
Možno ho zapísať napr. vzťahom: 
 

. . .i i ip V m r T=  

 

2.3. Chemické procesy 

Chemická časť výpočtu vychádza z jednoduchej definície 
SI veličiny – látkové množstvo pomocou Avogadrovej 
konštanty NA: 
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Látkové množstvo možno definovať aj pomocou ďalšieho 
vzťahu: 
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pričom tento už budeme vo výpočte ďalej používať. 
V úvode sme si popísali samotný mechanizmus tvorby 
vodíka a oxidu uhoľnatého, pričom vylučovanie týchto 
plynov už ďalej riešiť nebudeme. V týchto prípadoch by 
bol totiž každý výpočet zložitý a v princípe riešený 
odhadom, pretože nepoznáme ako množstvá reaktantov, 
tak ani podmienky za ktorých uvedené reakcie, ktorých 
produktami sú H2 a CO prebiehajú. Výpočtový algoritmus 
sa teda zameriava iba na oxidačné reakcie týchto plynov s 
kyslíkom, pričom vstupné hodnoty percentuálneho podielu 
plynov získané ako výťažky z reakcií H2 a CO 
generujúcich plynov dokážeme zistiť napríklad priamym 
chemickým rozborom. 

            Skúmané rovnice popisujú klasický prípad 
oxidácie, pri ktorej sa do prostredia uvoľní teplo Q. 
Menovite,  

pre reakciu (H2 + O2): ∆H = -241,1 kJ.mol-1 
pre reakciu (CO + O2): ∆H = -283,4 kJ.mol-1. 

Tieto hodnoty sú využívané pri výpočte. 
 

3.4 Vstupné premenné a konštanty 

Z predchádzajúceho je zrejmé, že vstupné hodnoty 
s ktorými program počíta je nutné explicitne zadefinovať. 
Z teórie termodynamiky vieme, že na jednoznačné 
definovanie stavu takéhoto systému je potrebné ho popísať 
tromi fyzikálnymi veličinami, ktoré nazývame stavové. Sú 
to: 

1) Teplota 
2) Tlak 
3) Merný objem 

Tretia z nich je v našom prípade popísaná objemom 
kontajnmentu a percentuálnym zastúpením jednotlivých 
zložiek zmesi, pričom samozrejme platí, že suma všetkých 
parciálnych objemov plynov nachádzajúcich sa v reakčnej 
zmesi sa rovná celkovému objemu zmesi. Z tejto 
podmienky pri explicitnom definovaní reakčných plynov 
H2 a CO, (resp. i vodnej pary) a odpočte ich 
percentuálnych podielov vieme pri zanedbaní 
podielu ostatných atmosférických plynov v reakčnej zmesi 
vypočítať podiel ostatných prvkov, konkrétne O2 a N2 pri 
použitom pomere 21 ku 79.  
Ako počiatočné hodnoty je teda potrebné zadefinovať tlak, 
teplotu, objemovú koncentráciu H2, CO, resp. H2O či CO2 
a program sám dopočíta koncentrácie O2 a N2 so 
zanedbateľnou chybou pri dodržaní Daltonovho zákona.            
Tiež je nevyhnutné systému definovať hodnoty konštánt 
vystupujúcich vo výpočte, a to konkrétne relatívne 
molekulové hmotnosti Mi pre každú i-tú zložku zmesi, 
menovite pre H2, H2O, CO, CO2, O2 a N2. 
Ďalšími vstupmi systému sú hodnoty mernej tepelnej 
kapacity cv pre konštantný objem. V stati 2.1 sme uviedli, 
že hodnoty cv sú pre polodokonalý plyn funkciou teploty 
a tlaku. Nás bude zaujímať ich závislosť od teploty. Tieto 
hodnoty boli zistené experimentálne a zanesené do 
tabuliek, odkiaľ potrebnú závislosť cv = f(t) vynesieme pre 
každú plynnú zložku zmesi do grafu a pomocou regresnej 
krivky využívajúcej metódu najmenších štvorcov získame 
funkciu, ktorá čo najpresnejšie aproximuje danú závislosť. 
Postup následne zopakujeme pre každú zložku zmesi. 
Tieto aproximované polynómy sú už zapracované do 
výpočtu, význam tohto kroku bude vysvetlený v priebehu 
rozboru samotného algoritmu. 
 

3.5 Algoritmus výpočtu 

Algoritmus výpočtu je založený na vzťahoch 
popísaných v predošlých statiach. Práca s programom je 
jednoduchá, stačí zadať počiatočné podmienky stavu zmesi 
v kontajnmente (orámované zelenou farbou), po čom už 
možno pohodlne odčítať výsledné veličiny (orámované 
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červenou farbou), konkrétne tlak a teplotu po reakcii. 
Výpočet je rozdelený do niekoľkých blokov. 
 Blok vstupných hodnôt a konštánt už spomínaný 
bol. Do programu boli zadané hodnoty Mi pre jednotlivé 
plyny, pričom hodnoty p [kPa], t [°C], V [m3], ci [%] je 
nevyhnutné explicitne zadefinovať. 
 Nasledujú bloky výpočtov pre stav systému pred 
reakciou, konkrétne blok výpočtu špecifickej plynovej 
konštanty ri [J/gK], blok výpočtov látkového množstva ni 
[mol] a blok výpočtov hmotností mi [kg]. Tieto hodnoty 
dostaneme ako výstupy zo vzťahov uvedených vyššie. 

Týmto sme si definovali chemické zloženie zmesi 
plynov v kontajnmente a máme teraz predstavu 
o reaktantoch, ktoré nám do reakcií vstupujú. Len vďaka 
tomu môžeme presne vypočítať zmenu stavu prostredia po 
oxidačných reakciách. 

Výpočet poreakčných stavov vychádza 
z chemických rovníc popisujúcich oxidáciu H2 a CO. 
Premenné ako napr. H2, O2, H2O, atď. v nižšie použitom 
zápise pritom nahrádzajú objemové koncentrácie týchto 
plynov vo výpočte a indexy „PR“ a „PO“ definujú 
koncentrácie týchto plynov pred, resp. po oxidačnej 
reakcii.  

Prvým krokom bude výpočet počtu mólov 
jednotlivých prvkov. Realizuje sa podmienkami, pričom 
pre výpočet H2 (a analogicky pre CO) možno napísať: 

 
Ak:   H2PR/2 >  O2PR   �   H2PO = (H2PR/2 - O2PR)*2 

               H2PR/2 ≤  O2PR   �   H2PO = 0 
 
 Pre zápis výpočtu H2O (analogicky pre CO2 ) 
môžeme použiť zápis: 
 

Ak:  H2PR/2 >  O2PR   �   H2OPO = O2PR*2 + H2OPR 
              H2PR/2 ≤  O2PR   �   H2OPO = H2PR +  H2OPR 
 
 V doterajšom priebehu opisu reakcií sme 
nepočítali s možnosťou nutnosti rozdelenia kyslíka medzi 
obidva horiace plyny pri jeho nedostatku. V prípade, že je 
koncentrácia plynov vysoká a v hermetickej zóne nie je 
dostatok vzdušného kyslíka na úplné zoxidovanie 
reaktantov, samotný výpočet sa mierne komplikuje. Pri 
rozdeľovaní oxidovadla využijeme teoretickú úvahu ktorá 
tvrdí, že každej z obidvoch reagujúcich látok sa dostane 
náležitý diel kyslíka. Tento princíp spravodlivosti 
uskutočníme tak, že zavedieme akýsi koeficient úmernosti, 
ktorý nám určí pomer medzi oboma reagujúcimi látkami, 
t.j. medzi H2 a CO. 
 

koef = H2PR/ (H2PR+ COPR) 

 
Vďaka tomuto koeficientu teraz môžeme spoľahlivo určiť 
počet mólov kyslíka, ktoré pripadnú na reakciu či už 
s jedným alebo druhým reaktantom. Tento výpočet sme 
v princípe schopní urobiť nasledovne:  
 

O2PRH = koef * O2PR, resp. O2PRCO = (1-koef) * O2PR 
 
Týmto sme vypočítali, koľko mólov O2PR pripadne na 
reakciu s H2PR, resp. koľko mólov O2PR pripadne na reakciu 

s COPR. V predchádzajúcich výpočtoch poreakčných 
stavov sme ho neuvažovali kvôli zjednodušeniu, pričom 
následná korekcia týchto zjednodušení spočíva v nahradení 
člena O2PR v týchto rovniciach za upravený člen O2PRH pre 
výpočet poreakčných stavov H2PO, resp. H2OPO a O2PRCO 
pre výpočet COPO, resp. CO2PO. Zavedenie onoho princípu 
spravodlivosti je len teoretické a nemusí presne opisovať 
skutočnosť. 

Po zavedení koeficientu už môžeme opísať 
výpočet počtu mólov kyslíka O2PO po reakcii. Tentoraz 
nebudeme vychádzať z jednej ale rovno z dvoch 
podmienok. Prvá vychádza z reakcie H2PR s O2PRH, druhá 
z reakcie COPR s O2PRCO. O2PO je potom súčtom výsledných 
hodnôt týchto podmienok, nazvime ich X a Y. Prvú 
podmienku definujme takto:  
                               
    Ak:  H2PR/2 >  O2PRH   �   X = 0 

H2PR/2 ≤  O2PRH   �   X = O2PRH – (H2PR/2). 
 
Druhú podmienku môžeme definovať podobne:  
 
 Ak:  COPR/2 >  O2PRCO   �   Y = 0 

COPR/2 ≤  O2PRCO   �   Y = O2PRCO – (COPR/2). 
 
Z uvedeného potom vyplýva, že: 

 
O2PO = X+Y 

 
Je ešte potrebné dodať, že vzdušný dusík môžeme 

v širšom zmysle chápať ako inertný plyn. Do reakcií 
nevstupuje a preto sa ani jeho počet mólov nemení. Takto 
sme opísali molárne pomery zmesi plynov v kontajnmente 
po reakcii.  
 Z týchto hodnôt, ktoré možno považovať za 
základné pre ďalší výpočet dokážeme vyjadriť nasledujúce 
dôležité veličiny: hmotnosť jednotlivých zložiek zmesi po 
oxidácii a tiež celkovú hmotnosť zmesi, ďalej celkovú 
energiu, resp. teplo, ktoré sa uvoľnilo počas horenia. Toto 
je veľmi dôležitým parametrom. Vypočítať ho možno ako 
súčet čiastkových reakčných tepiel jednotlivých reakcií, 
ktoré zas môžeme vypočítať ako súčin jednotkového 
reakčného tepla ∆H pre jednu z reakcií a rozdielu počtu 
mólov po reakcii H2OPO (CO2PO) a pred reakciu H2OPR 
(CO2PR), pričom túto hodnotu vynásobíme číslom dva. 
Zo zápisu reakcií totiž vyplýva, že ich produktom sú dva 
móly H2O, resp. CO2. V matematickom zápise uvedený 
výpočet vyzerá takto:  
 

Q = (H2OPO - H2OPR)*∆HH2O*2 + (CO2PO - CO2PR)* 
∆HCO2*2 

 
 Hmotnosť zložiek pred reakciou sme počítali len 
kvôli overeniu správnosti výpočtu, avšak hmotnosť 
jednotlivých zložiek po reakcii nám už priamo slúži pre 
výpočet výsledného tlaku a teploty. V stati 3.4 sme 
spomínali potrebu ďalších vstupných veličín a to konkrétne 
hodnôt cv, resp. ich závislostí od teploty. Uvedená 
závislosť po preložení trendovej čiary bude sa javiť ako 
klasický polynóm n-tého stupňa, pričom nezávislou 
premennou bude hodnota t [°C] a závislou premennou 
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hodnota cv. Pre vyššiu presnosť výpočtu s ohľadom na 
predpokladané vysoké rozdiely teplôt reakčnej zmesi túto 
neberieme ako ideálny plyn ale ako plyn polodokonalý tak, 
ako sme to definovali v stati 2.1. Našou úlohou je teda 
vypočítať hodnotu ∆t, ktorá však závisí od hodnoty cv, 
pričom však táto spätne závisí od hodnoty ∆t a tak ďalej. 
Tento zdanlivo nekonečný reťazec rieši blok iterácií 
algoritmu. 
 Budeme predpokladať, že hodnota, ktorú dosiahne 
teplota v poreakčnej zmesi sa bude pohybovať v rozmedzí 
0-2500 °C. Zvýšenie teploty zmesi, resp. konečná teplota 
po horení závisí od hodnoty cv v intervale 0-2500 °C. Aby 
sme s dostatočnou presnosťou určili priemerné cv v danom 
teplotnom intervale, bol na výpočet cv použitý numerický 
výpočet integrálu funkcie cv = f(t) využitím 
lichobežníkovej metódy. Túto možno matematicky zapísať 
v tvare: 
 

cv(a1-a2) = (cv(a1)+cv(a2))/2*(a2-a1) 
 
Hodnoty ai pritom reprezentujú hranice deliacich 
intervalov, pričom i є <0,n> pre n = 5, t.j. celkový interval 
delíme na päť častí. Čiastkové cv(a1-a2) potom 
spriemerujeme podľa vzťahu: 
 

2 1

1
* ( )

v v
c c a a

n
= −∑  

 
následkom čoho dostaneme strednú hodnotu obsahu 
plochy pod krivkou skúmanej závislosti pre jej celý 
priebeh a jednotlivé plyny, ktoré ich relatívne presne 
reprezentujú. Podielom týchto hodnôt celkovým teplotným 
intervalom an-a0 (0 - 2500 °C) spätne vyjadríme priemernú 
hodnotu cv pre každý plyn. Keďže však nevieme aká bude 
poreakčná teplota zmesi je tento odhad hodnoty cv len 
približný, avšak mechanizmom nášho spôsobu výpočtu sa 
toto číslo postupne spresní. Ďalej je nevyhnutné vypočítať 
akúsi strednú hodnotu cv pre celú zmes. Vychádzame 
pritom z úvahy, že stredná hodnota cv je váženým 
priemerom jednotlivých hodnôt cv, pričom práve hmotnosť 
zložiek je parameter, ktorý prideľuje váhu cv jednotlivých 
plynov. Nazvime túto hodnotu cvmix, pričom ju môžeme 
vypočítať podľa všeobecného vzťahu: 
 

*
vi i

vmix

i

c m
c

m
=
∑
∑

                               

 
Po výpočte tejto hodnoty už poľahky pomocou 
kalorimetrickej rovnice vypočítame hodnotu ∆t, ktorá 
opisuje ohriatie zmesi v stupňoch Celzia. Pripočítaním 
tejto hodnoty k hodnote iniciačnej získame konečnú 
teplotu kontajnmentu opäť v stupňoch Celzia. Týmito 
krokmi sme vykonali tzv. nultú iteráciu, výsledok je len 
vstupom do tzv. prvej iterácie. 
            Prvá iterácia ako aj všetky ostatné po nej 
nasledujúce sú v krokoch takmer totožné s predošlým 
algoritmom s jedinou výnimkou: teplotu t po horení už 
explicitne nedefinujeme ako približnú strednú hodnotu 
zvoleného teplotného intervalu 0 – 2500 °C teploty na 

začiatku horenia a teploty po horení, avšak program za ňu 
implicitne dosadí konečnú teplotu zmesi vypočítanú z n-1 
iterácie, čiže tej predošlej. S touto ďalej program počíta 
tak, ako to bolo popísané v predchádzajúcom odseku: 
Dosadí ju ako nezávislú premennú do jednotlivých 
polynómov, vyjadrí cv pre každý plyn, následne vypočíta 
cvmix zmesi z čoho možno kalorimetrickou rovnicou 
vypočítať ∆t a nakoniec konečné t celej zmesi v stupňoch 
celzia. Takto sme vykonali ďalšiu – prvú iteráciu 
a môžeme ich vykonať ľubovoľný počet, pričom vždy 
platí, že konečná, výstupná teplota n-tej iterácie bude braná 
za vstupnú teplotu n+1 iterácie. Akoby sme sa po špirále 
pohybovali smerom ku správnemu výsledku, pričom tento 
nikdy nedosiahneme ale môžeme sa k nemu priblížiť, a to 
s veľmi malou chybou. Hovoríme, že výpočet konverguje. 
Pre potreby nášho programu sa javí ako úplne dostatočné 
použitie piatich iterácií. 

Z predchádzajúceho teda vyplýva, že konečnú 
hodnotu teploty z poslednej iterácie môžeme považovať za 
výslednú teplotu prostredia po oxidácii. Z tejto teploty 
(avšak už prepočítanej na kelviny) možno bez 
akýchkoľvek problémov vypočítať pomocou stavovej 
rovnice ideálneho plynu hľadaný AICC tlak, čím sme 
splnili podmienky zadania. 
 

3.6 Verifikácia algoritmu a neistoty vo výpočtoch 

 Pri použití matematického modelu do popredia 
vystupuje i potreba dôkazu správnosti, presnosti 
a vierohodnosti výpočtu. Preto každý takýto model musí 
prejsť skúškou správnosti celého výpočtu a zároveň aj 
myšlienkových pochodov, ktoré viedli k jeho zostaveniu. 
            Model nášho systému vychádza zo základných 
fyzikálnych a chemických zákonov, ktoré overovať už nie 
je potrebné. Verifikácia algoritmu nášho výpočtu sa 
následne zjednoduší a je postavená iba na dvoch 
myšlienkových úvahách. 
            Prvá z nich vychádza zo zákona zachovania hmoty. 
Zo zápisu oxidačných reakcií H2 a CO možno vyčítať 
pomer počtu mólov produktov ku počtu mólov reaktantov. 
Pri obidvoch reakciách je tento pomer rovnaký – 2/3. Prvú 
skúšku správnosti nášho modelu potom možno zapísať 
pomocou zavedených označení z predchádzajúcej stati 
nasledovne: Zaveďme si označenie pre počet mólov 
produktov – P a počet mólov reaktantov – R. Potom pre 
vyčíslenie počtu mólov produktov reakcií možno napísať 
vzťah: 
 

P = (H2OPO - H2OPR)+(CO2PO-CO2PR) 
 

Podobne pre výpočet počtu mólov reaktantov možno 
napísať: 
 

R = (H2PR-H2PO)+(COPR-COPO)+(O2PR-O2PO) 
 
O správnosti výpočtu sa presvedčíme tak, že obidve 
výsledné hodnoty predelíme. Ak je výsledkom podielu 
hodnota 2/3, potom je algoritmus výpočtu správny. 
            Ďalšia z možností kontroly výpočtu vychádza opäť 
zo zákona zachovania hmotnosti. Vyplýva z nej, že suma 
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hmotností jednotlivých zložiek pred a po reakcii musí byť 
totožná. Túto úvahu popíšeme vzťahom:  
 

Σ mPR = Σ mPO 

 
kde mPR je hmotnosť zmesi pred reakciou a mPO je 
hmotnosť zmesi po reakcii. 
            Uvedený systém kontroly verifikuje jednotlivé 
matematické kroky výpočtu. Za myšlienkové a úvahové 
pochody pri zostavovaní algoritmu zodpovedá odborný 
dozor. 
            Neistoty, resp. odchýlky vypočítaných hodnôt od 
skutočnosti môžu mať rôznu príčinu, menovite napríklad 
v stati 3.5 opísaný princíp spravodlivosti pri rozdeľovaní 
kyslíka medzi reaktanty, tiež aproximácia cv závislostí 
jednotlivých plynov, zanedbanie ostatných plynných 
zložiek atmosféry kontajnmentu ako aj samotná chyba 
iterácie. Ich vplyv na výpočet a technickú prax je však 
zanedbateľný. 
 

4. Zhrnutie a Záver 

Úlohou tejto práce bolo navrhnúť a zostrojiť 
univerzálny program, ktorý by ako matematický model 
procesov horenia v hermetickej zóne dokázal vypočítať 
počiatočné a výsledné stavy prostredia po reakcii vodíka so 
vzdušným kyslíkom. Neskôr v priebehu riešenia zadania 
bola úloha rozšírená o oxidáciu oxidu uhoľnatého čím sa 
výpočet stal komplexnejším a použiteľnejším. Význam 
práce spočíva v možnosti jej reálnej aplikácie pri 
výpočtoch, vytváraní krízových scenárov a hľadania ich 
riešení, poprípade prevencie. Výsledky výpočtov sa budú 
podieľať na stanovení ohrozenia obálky hermetickej zóny 

prevádzkovaných i budúcich jadrových elektrární. 
Dôležitosť tejto práce dokazujú i samotné výsledky 
simulácií náhodných vstupných hodnôt. Výpočet 
poukazuje na teoretickú možnosť zvýšenia AICC tlaku na 
hodnotu 500-600 kPa, pričom obálky hermetických zón sú 
dimenzované na maximálnu pretlakovú hodnotu 150 kPa 
(250 kPaabs). Pevnostné analýzy konštrukcie kontajnmentu 
pravdepodobnostným hodnotením uvádzajú pri 
pravdepodobnosti poškodenia 50% hodnotu vnútorného 
tlaku až 350-450 kPaabs. Z dôvodu zachovania integrity 
kontajnmentu i počas ťažkých havárií je stanovenie AICC 
tlaku po horení horľavých plynov kľúčovým krokom 
k zvyšovaniu bezpečnosti jadrových blokov. 
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Abstrakt 

 
Reaktor na báze kvapalných solí (Molten Salt 

Reactor - MSR) je jedným zo 6 perspektívnych 

reaktorov, navrhnutých v rámci iniciatívy Generation 

IV. Vo fluoridovom reaktore je palivo rozpustené 

v zmesi fluoridovej soli. Táto technológia bola 

vyvinutá v päťdesiatych a  šesťdesiatych rokoch 

dvadsiateho storočia. Nové technológie spojené 

s týmto výskumom zahŕňajú Braytonov cyklus, ktorý 

eliminuje niekoľko historických nedostatkov 

spojených s výstavbou fluoridového reaktora 

týkajúcich sa hlavne bezpečnosti. Pri porovnaní 

s ostatnými reaktormi, najväčšie rozdiely MSR sú v 

tom, že používa menej štiepiteľných materiálov a na 

udržanie kontrolovanej jadrovej reakcie má vo 

svojom okruhu len homogénnu kvapalnú zmes 

všetkých chemických komponentov. 

1. Úvod 

Prvý reaktor tohto typu bol úspešne skonštruovaný 
v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Bol to 
typ reaktora, ktorý mal slúžiť ako pohon pre lietadlá, 
takzvaný letecký reaktor. Druhý typ reaktora mal 
množivú vlastnosť, volal sa Fluoridový množivý 
reaktor (Molten Salt Breeder Reactor - MSBR). 
Vedecký program skončil v roku 1976, kedy sa USA 
rozhodlo pre iný výskumný projekt zaoberajúci sa 
rýchlym reaktorom chladeným sodíkom. 
V minulosti sa dával dôraz na to, že využívanie uránu 
v reaktoroch je nedostačujúce, a preto sa do popredia 
tlačilo využitie množivých reaktorov s použitím 
veľkej množivej zavážky. Dnešná ekonomika 
a zdroje uránu nevyžadujú takéto riešenie.   
Homogénna zmes použitá v MSR má dve veľké 
výhody: netreba vyrábať palivové články 
a konštrukcia reaktora môže byť jednoduchšia 
a lacnejšia. Malé rozmery aktívnej zóny vedú k nižšej 
spotrebe paliva. K ďalšej výhode patrí aj 
„spaľovanie“ aktinoidov.  
___________________ 
* Vedúci práce. 

 
V dnešnej dobe vzrastá záujem „spaľovania“ 
akumulovaných aktinoidov vo vyhorenom jadrovom 
palive (VJP) ľahkovodných reaktorov (LWR) a tým 
zníženie ich rizík na obyvateľstvo. Uskladnenie takto 
prepracovaného jadrového odpadu sa stáva vecou 
oveľa kratšieho časového intervalu. Špecifiká 
takéhoto „spaľovania“ aktinoidov ešte neboli 
spresnené, ale vie sa, že kľúč by sa mal hľadať 
niekde medzi zmesou plutónia, neptúnia a amerícia.   
Fluoridové soli boli vyvinuté ako čistá chladiaca 
zmes vo vysokoteplotných a rýchlych reaktoroch 
v koncepte s používaním tuhého paliva, vo fúznych 
reaktoroch a ako kvapalina transportujúca vysoké 
hodnoty tepla. 

2. História MSR 

Celosvetový výskum MSR môžeme rozdeliť na dve 
etapy. Prvá etapa, nazývaná aj priekopníckou érou 
jadrovej energie a súčasná etapa. V prvej etape 
vykonával hlavný výskum ORNL (Oak Ridge 
National Laboratory). Renesancia technológie bola 
prvýkrát spätá so zvyšujúcim sa výskumom 
týkajúcim sa transmutácie vyhoretého jadrového 
paliva v deväťdesiatich rokoch.  
 
2.1. Letecký reaktor 
 
Výskum leteckého reaktora (The Aircraft Reactor 
Experiment - ARE) bol produktom leteckého 
jadrového pohonného programu a bol úspešne v 
prevádzke v roku 1954 a to  9 dní. Bol to malý 
reaktor s tepelným výkonom 2.5 MWth, pri stabilnom 
stave na výstupe chladiva pri teplote 860°C. Palivo 
bolo vo forme zmesi roztavených fluoridových solí 
(NaF, ZrF4 a UF4) a ako moderátor bol použitý BeO.  
Aktívna zóna a potrubia boli konštruované 
z inconelovej zliatiny. To že MSR by mohol byť 
atraktívny pre civilné využitie sa zistilo na začiatku 
projektu ARE, z ktorého bola prevzatá  časť progamu 
a v roku 1956 skupina ORNL začala na ňom 
vykonávať výskum. Nasledujúce MSRE  (Molten 
Salt Reactor Experiments) úspešne prebiehali do roku 
1969. 
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      Obr.1 Prvotné technológie leteckého reaktora 
 
 
2.2. Molten Salt Reactor Experiment (MSRE) 
 
MSRE reprezentuje len zdroj experimentálnych dát. 
MSRE a nasledujúci MSBR sú veľmi dobre opísané 
v polročných a ročných reportoch ORNL zo 
šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. 
MSRE bol s tepelným výkonom 8 MWth testovací 
reaktor plnený kvapalinou, ktorý pracoval od roku 
1965 do 1969, aj na podporu výskumu využitia 
termálnej energie neutrónov pre tóriovo – uránový 
palivový cyklus. Celý výskum projektoval a riadil 
ORNL. 
MSRE úspešne bežal dlhú časovú periódu, t.j. 4 roky. 
Na zariadení sa dalo demonštrovať, že fluoridové 
reaktory môžu byť extrémne flexibilné. Bol to hlavne 
úspešný dôkaz použitia správnej technológie. Doteraz 
je jediným zdrojom experimentálnych dát, ktoré sa 
používajú pri súčasnom výskume. 
 
 

 
1. Nádoba reaktora                       7. Výhrevné teleso 
2. Výmenník tepla                         8. Odvodová nádrž chladiva 
3. Palivové čerpadlo                      9. Ventilátory 
4. Zamrazujúca pätka                  10. Odvodová nádrž paliva 
5. Tepelná ochrana                       11.Vyrovnávacia nádrž 
6. Chladivové čerpadlo                 12. Kontrolná nádoba  
                                                        13. Mraziaci ventil   
  
Obr.2 MSRE – umiestnenie komponentov 

 
 
 
 
 
 

 
2.3. Molten Salt Breeder Reactor 
 

MSBR bol skonštruovaný ako následník MSRE, 
ale nikdy nebol zrealizovaný. Vtedajší výskum o 
MSBR, ktorý robil ORNL, nám však zanechal cenné 
informácie aj pre dnešné vedecké činnosti pre MSR.  

Štúdie, ktoré získal ORNL o MSBR, popisujú 
všetky dôležité parametre a geometriu jeho aktívnej 
zóny.  Úsilie vedeckého výskumu prinieslo svoje 
ovocie a vyriešili sa hlavné otázky ohľadom reaktora. 
Projekt sa zastavil z rôznych dôvodov. Jeden z nich 
bol, že už existoval konkurenčný projekt LMFBR 
(Liquid Metal Fast Breeder Reactor), ktorý bol 
väčším, atraktívnejším a lacnejším množivým 
reaktorom. V budúcnosti ale výhody MSBR môžu 
dominovať vo výskume a v technickej podpore. Je to 
len politická otázka, kedy príde tento čas. Je známy 
len jeden fakt a to je, že MSBR patrí 
k najpokrokovejším systémom a v tomto prípade 
vôbec nezáleží na čísle generácie. 
 
 

 
        Obr.3 Celkový diagram MSBR primárneho,     

         sekundárneho a terciárneho okruhu 
 
 
3. Vlastnosti MSR 

 
V MSR prúdi fluoridová soľ spolu s rozpustenými 
štiepiteľnými nuklidmi cez stred reaktora. 
V aktívnej zóne sa štiepenie uskutočňuje 
v prúdiacej palivovej soli, ktorá sa transportuje do 
primárneho výmenníka tepla, kde je teplo 
prenesené do sekundárnej kvapalnej soľnej zmesi. 
Palivová soľ potom tečie späť do aktívnej zóny 
v reaktore. Pre reaktor s elektrickým výkonom 
1000 MWe, palivová zmes má na vstupe do 
reaktora 565oC a na výstupe 705oC. Nestabilné 
štiepne produkty (xenón, kryptón) sú neustále 
odstraňované z palivovej zmesi. Sekundárna 
chladiaca slučka s kvapalnou soľnou zmesou  
v modernom MSR môže prenášať teplo do 
zariadenia na výrobu vodíka, do Braytonového 
alebo do superkritického CO2 okruhu pre 
produkciu elektrickej energie.  
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Termín kvapalná soľ indikuje k čistej fluoridovej 
soli, ktorá neobsahuje štiepiteľné materiály, 
plodivé materiály, alebo štiepne produkty.  
 Pri porovnávaní s ostatnými soľno-palivovými 
reaktormi, MSR má niekoľko neobyčajných 
charakteristík. V prípade núdze je zmes palivovej 
soli odčerpaná do pasívne chladených, kriticky 
bezpečných úložných nádrží. Realizuje sa to s 
pomocou ventilov na zmrazovane a iných techník. 
Daný bezpečnostný systém sa automaticky spustí 
po prehriatí chladiacej zmesi.  Palivo sa dodáva 
alebo odoberá podľa potreby. Nakoniec sú štiepne 
produkty vyňaté a upravené na tuhú konzistenciu. 
Tento proces môže minimalizovať rádioaktívny 
inventár v reaktore a tým môže výrazne redukovať 
nebezpečenstvo rôznych udalostí.  
 V kontexte s MSR sa môžu štiepne produkty deliť 
do niekoľkých kategórií.  Nestále, ako aj ušľachtilé 
plyny a nerozpustné štiepne produkty sú 
uvoľňované z rozpustenej soli a tieto musia byť 
zachytené a prepracované na vhodnú formu 
odpadu. Iné štiepne produkty a aktinoidy, ktoré sú 
rozpustené v soli, sa z nej separujú neskôr  .  
Alternatíva je, že soľ je transportovaná 
preč a štiepne produkty sú oddelené na inom 
mieste.  
 Kvapalné palivo je neustále doplňované 
a možnosti palivového cyklu definujú 
charakteristické vlastnosti reaktora. Funkcie 
reaktora môžeme rozdeliť na „spaľovanie“ 
aktinoidov, samotnej jadrovej reakcie, na tórium – 
U233 množivý cyklus, na denaturovaný tórium – 
U233 množivý cyklus a iné. Niektoré z možností 
ako aj tepelný - neutrónový – spektrálny  tórium – 
U233 množivý cyklus si vyžadujú neustále 
doplňovanie paliva.  
 
Tab.1 Niektoré mechanické vlastnosti použitých  
          chemických prvkov 

 
 
4. Nové technológie 
 
Obnova záujmu o projekt MSR je spojená 
s neustálym zdokonaľovaním technológii, ktoré sa 
dajú v značnej miere zrealizovať. Pre príklad 
uvádzam nasledujúce tri:  
 
• Braytonov energetický cyklus. Keďže tavný 

bod palivovej soli sa nachádza v rozmedzí 
350oC – 500oC, MSR patrí k vysokoteplotným 
reaktorom. Na začiatku éry MSR sa využíval 

len cyklus pary. Spojením tohto cyklu s MSR 
vznikli komplikácie spojené so zamŕzaním 
soli, difúziou trícia cez výmenník tepla z MSR 
do pary a iné nevýhody. Vývoj uzavretého 
okruhu hélia a dusíka Braytonovho 
energetického cyklu eliminoval veľké 
množstvo týchto technických nedostatkov, 
výrazne zlepšil efektivitu elektrárne 
a zredukoval ekonomické náklady. 

 
• Rýchlo – spektrálny MSR. Tento koncept MSR 

bol vyvinutý pre lepšie využitie tepelného 
„spaľovania“ aktinoidov a výroby paliva. Táto 
technológia je úspechom a výsledkom lepšieho 
chápania chémie fluoridovej soli. Soľ bola 
uprednostnená kvôli trom faktorom:  
a) fyzikálnym možnostiam, ktoré určujú jej 
správanie ako chladiacej zmesi, ktorá musí tiecť 
cez reaktor a dodávať tepelnú energiu do 
výmenníkov tepla; b) neutrónom a c) chemickým 
vlastnostiam. Rozdielne soli majú rozdielne 
vlastnosti, napríklad pri množivom MSR na báze 
tórium – U233 je to iné ako pri optimálnej soli 
na „spaľovanie“ aktinoidov. Vývoj rýchlo – 
spektrálneho MSR vyžaduje soľ s najvyššou 
rozpustnosťou týkajúcou sa štiepiteľných 
materiálov, plodivých materiálov a moderácie čo 
najmenšieho počtu neutrónov.  

 
• Bezpečnosť. Rýchle reaktory s palivovou soľou 

alebo vysoko spektrálne MSR umožňujú 
takýmto reaktorom „spaľovať“ aktinoidy 
v odpade, kde už nieje žiadna možnosť ich 
vzniku. Je to fakt, ktorý  sa prakticky nedá 
zrealizovať s tradičnými palivovo – soľnými, 
rýchlo – spektrálnymi reaktormi, lebo vyžadujú 
určitú kvantitu U233 alebo Th232.      

 
 
5. Palivový cyklus 
 
V MSR sa používa kvapalné palivo a to je hlavný 
smerodajný faktor pre jeho palivový cyklus. Pre 
úlohu spaľovania aktinoidov má použitie kvapalného 
paliva niekoľko neobyčajných výhod. 
 
• Izotopy. Izotopy aktinoidov patria k vyšším 

aktinoidom, významne sa líšia napríklad od 
skupín pre ľahkovodné reaktory, najviac v ich 
jadrovo - fyzikálnych vlastnostiach. Ak by boli 
vyššie aktinoidy znovu využité v palivovo – 
soľnom reaktore, štiepiteľný a izotopický obsah 
takejto palivovej tablety by mal byť striktne 
kontrolovaný, kvôli prevencii vzniku izolačných 
vrstiev, ktoré pokryjú palivo, čo môže spôsobiť 
jeho poškodenie v reaktore. Kvôli tomu sa 
vyžaduje získanie homogénnej zmesi paliva, čo 
je ale zložitá a náročná úloha, lebo to komplikujú 
rôzne vlastnosti aktinoidov: vysoká aktivita, 
malý kritický objem a vysoká rýchlosť premeny. 

 Voda Sodík Hélium 
Kvapalná 

soľ 

Tlak, MPa 15.5 0.69 7.07 0.69 

Teplota na 
výstupe, oC 

320 545 1000 1000 

Rýchlosť, 
m/s 

6 6 75 6 
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Komplikáciám variabilného prísunu 
aktinoidných materiálov sa  veľmi ľahko 
vyhneme, pretože všetky prísuny sú zmiešané v 
zmesi v reaktore a  tým nemôže byť kvapalné 
palivo poškodené  nadmernými teplotami.  

 
• Zloženie paliva a jeho výroba. Výroba 

palivových solí zahŕňa vysoké „spaľovanie“ 
plutónia s Pu-238, ameríciom a vyššími 
aktinoidmi. Je to zložité kvôli vysokej aktivite 
a teplu rozkladu týchto nuklidov. Konkrétne 
amerícium je spojené s najväčšími výzvami, 
pretože jeho oxidy sú nestále pri vyšších 
teplotách, čo značne komplikuje výrobu 
palivových tabliet a rádioaktívna premena 
amerícia produkuje veľké množstvá hélia, ktorý 
sa časom zhromažďuje v palive. Výhodou je ale, 
že všetky tieto aktinoidy, v rátane fluoridov 
amerícia, sú vysoko stabilné vo fluoridových 
soliach. 

 
• Zloženie. MSR má menší štiepny inventár ako 

iné systémy reaktorov. Je to dôsledkom 
niekoľkých faktorov: nevzniká veľké množstvo 
jadrového odpadu, ktoré by malo byť dodatočne 
chladené na bezpečný transport do závodov na 
prepracovanie; vysoké energetické hustoty, ktoré 
sú následkom neprítomnosti limít pre 
energetickú hustotu maximálnej teploty 
palivovej soli; neustála dodávka a odoberanie 
štiepnych materiálov na úpravu reaktivity 
a odstraňovanie špeciálnych štiepiteľných 
produktov (xenón) z aktívnej zóny. Palivo musí 
mať prebytok štiepnych produktov kvôli 
prekonaniu efektu spaľovania paliva 
a vytvorenia neutrónovo – apsorbčných 
štiepnych produktov medzi doplňovaním paliva. 
Minimalizovaním zoznamu aktinoidov sa 
minimalizujú riziká a náklady spojené so 
spaľovaním aktinoidov. 

 
• Izotopy U-233. Všetky cykly tórium – U-233 

produkujú „nečistoty“ U-232 s rozpadajúcimi sa 
produktmi, ktoré emitujú 2.6 MeV gama 
žiarenia. Tento fakt má dva dôsledky: vyššie 
hodnoty radiácie komplikujú výrobu zbraní 
s použitím U-233 a produkuje veľmi jasný 
signál, ktorý nám zjednodušuje detekciu U-233 
ako aj plutónia. Takéto vysoko gama štiepne 
materiály by mali byť hlavnou výzvou k ich 
lepšiemu preskúmaniu pri výrobe palivovej soli.   

 
 
6. Niektoré typy fluoridových reaktorov 
 
• Molten Salt Breeder Reactor (MSBR) 
 
Medzi rokmi 1950 a 1976 prebiehal v Amerike veľký 
výskumný program, kde sa úspešne prevádzkovali 
dva testovacie reaktory s elektrickou energiou  

1000 MWe. Ich nasledujúce plány boli postaviť 
demonštračný reaktor. Prostredníctvom tohto 
programu sa získalo obrovské množstvo informácií. 
MSBR má v aktívnej zóne grafit. Je prispôsobený 
v reaktore na poskytnutie optimálnej neutrónovej 
rovnováhy. Najviac tejto technológie bolo 
demonštrovanej počas výskumného MSRE 
programu, avšak vývoj prepojenia palivového cyklu 
zaostáva za vývojom reaktora. Aj keď chemická 
technológia palivového cyklu bola teoreticky úspešne 
demonštrovaná, pri pokusnej fáze niekoľko krokov 
zlyhalo. Platí, že najviac zmien v palivovom cykle 
súvisí s chemickou zmenou a zmenou dizajnu. 
 
Tab. 2 Niektoré vlastnosti MSR 

 
 
• Thorium Molten Salt Reactor (TMSR) 
 
Tento typ reaktora využíva binárnu soľ (LiF-(HN)F4), 
kde obsah (HN)F4 22%, ktorého teplota tavenia je 
565oC. Je to terminológia, týkajúca sa „HN“ ktorá 
opisuje ťažké nuklidy tória, uránu a aktinoidov. 
Analýza navrhovala, že spektrum rýchlych neutrónov 
je najsľubnejšie a malo najjednoduchšiu 
konfiguráciu. Použitím relatívne jednoduchej  LiF-
(HN)F4 soli sa vyhneme vzniku toxického berýlia.  
TMSR má niekoľko neobyčajných charakteristík, 
napríklad to, že v reaktore nie je nič okrem palivovej 
soli. Nádoba reaktora patrí k relatívne jednoducho 
vymeniteľným komponentom, čo je pozitívna 
vlastnosť v prípade, ak dostane vysokú dávku 
radiácie.  
 

Charakteristika MSBR TMSR MOSART 

Úloha 
Energia 

(množivá) 
Energia 

(množivá) 
Spaľovanie 
aktinoidov 

Tok neutrónov 
Termálny - 
epitermálny 

Rýchly Rýchly 

Aktívna zóna 
Grafitom 

moderovaná 

Nádrž bez 
vnútorných 

kanálov 

Nádrž bez 
vnútorných 

kanálov 

Zloženie soli 
[mol%] 

677LiF-
33BeF 

807LiF-
20(HN)F4 

58NaF-
157LiF-
27BeF2 

Tepelná energia 
[MW(t)] 

2250 2500 2400 

Elektrická 
energia 

[MW(e)] 
1000 1000 1100 

Teplota na 
vstupe (°C) 

565 630 600 

Teplota na 
výstupe (°C) 

705 730 715 

Aktívna zóna - 
horizontálne 

(m) 
 1.25 3.4 

Aktívna zóna - 
vertikálne (m) 

 2.6 3.6 
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• MOlten Salt Actinide Recycler & Transmuter 
(MOSART) 

 
Jedno-prúdový MOSART koncept je  
rýchlo - spektrálnym MSR s palivom zloženým 
z plutónia a minoritných aktinoidov trifluoridov. Soľ 
v MOSART-e neobsahuje urán alebo plutónium 
a tým je čistým spaľovačom aktinoidov. Reaktor ničí 
maximálnu kvantitu aktinoidov na jednotku energie 
na výstupe. Princíp tejto vlastnosti je v použití 
sodíkovo-lítiovo-berýliovej fluoridovej soli 
s vysokou rozpustnosťou aktinoidov. Kompozícia 
soli bola vybraná hlavne na splnenie podmienky 
spaľovania aktinoidov a na použitie fluoridového 
paliva. 
 
 
7. Záver  
 
Moderné reaktory môžeme rozdeliť do dvoch 
kategórií: palivovo-soľné reaktory a reaktory s 
kvapalným palivom. Pretože je MSR reaktor 
s kvapalným palivom, má v podstate rozdielne 
schopnosti a vlastnosti ako palivovo-soľné reaktory a 
nemá potenciálne bežné nedostatky, ktoré existujú 
pre všetky palivovo-soľné reaktory na spaľovanie 
aktinoidov. Pre niektoré špecifické úlohy, ako je 
spaľovanie aktinoidov, ponúka MSR výhody ako 
napr. jednoduché izotopické zloženie v reaktore, 
spaľovanie aktinoidov bez použitia tória alebo U-238 
pri produkcii sekundárnych aktinoidov. 
V poslednej dekáde výskumu MSR sa prišlo na 
niekoľko ďalších výhod. Moderné počítačové 
technológie umožňujú skúmanie alternatív MSR 

v koncepte, v prevádzke a umožňujú výskum nových 
technológií ako rýchlo-spektrálny MSR. 
Experimentálne merania nám dokázali naše poznatky 
týkajúce sa MSR. 
Nové technológie, vyvinuté inými odvetviami ako 
napr. Braytonov energetický cyklus, eliminovali 
veľké množstvo nedostatkov týkajúcich sa MSR.  
Avšak na lepšie pochopenie MSR nestačí poznať len 
palivový cyklus. Na svete je veľa získaných 
informácií o danom projekte, ale na dokonalé 
zrealizovanie bude potrebné ešte veľa výskumnej 
práce.   
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Abstrakt  
Práca je zameraná na štúdium elektrickej 

impedancie a volt ampérovych charakteristík 

organických vrstiev tvorených vodivým polymérom 

polypyrolom na zlatej vrstve. Táto vrstva je 

postupne modifikovaná ďalšími látkami a 

protilátkou voči antiIgG s cieľom vytvorenia 

imunosenzora na detekciu imonoglobulínu. 

Pomocou impedančných spektier a 

voltamperometrie sme analyzovali interakciu IgG s 

povrchom senzora a určili detekčný limit a 

asociačnú konštantu. 

 
1. Úvod 

Imunosenzory pútajú analyt selektívnymi 
interakciami s protilátkou alebo chemoreceptorom 
za tvorby termodynamicky stabilného komplexu. 
Imunosenzory sú vďaka reakcií antigénu 
s protilátkou vysoko špecifické, selektívne a 
v závislosti na detekcií veľmi citlivé. Na Obr. 1. je 
znázornený princíp väzby medzi protilátkou 
a svojím antigénom. Tým, že protilátka sa viaže iba 
s jej antigénom ako kľúč s kľúčovou dierkou, je 
táto väzba vysoko selektívna. V tejto práci 
opisujem procesy spojené s výrobou a meraniami 
na špecifickom imunosenzore, ktorého protilátkou 
je imunoglobulín G (IgG) a antigén anti IgG. Jeho 
funkcia je založená na komplexe ktorý vytvárajú. 
IgG sa nachádza vo veľkom množstve v krvi 
a tkanivách. Podiela sa na imunite organizmu tým, 
že dokáže naviazať patogény ako sú vírusy baktérie 
a plesne a zničiť ich. 

Moja práca na imunosenzore je taktiež vrámci 
projektu DVT (Deep vein thrombosis), ktorý je 
financovaný európskou komisiou. Jeho cieľom je 
vytvoriť rýchly a prakticky použiteľný prenosný 
imunosenzor na D-diméry. D-diméry sú 
rozkladovým produktom zrazeniny, ak je prítomná 
v krvi. Imunosenzor by ho mal vediet detekovať už 
pri nanomólových koncentráciach. S takýmto 
imunosenzorom by sa značne znížil čas diagnózy, 
čo prispeje ku včasnej a efektívnejšej liečbe. Pevne 
verím, že projekt bude úspešný a som rada že sa na 
ňom môžem aj keď malou časťou podieľať. 

 

  

Obr. 1. Princíp väzby protilátka-antigén 
 
Ako substrát pre imunosenzor používam vodivý 
polymér polypyrol, na ktorom je nanesená vrstva 
ANTA, na ktorý naviažeme kovový ión Cu2+. 
V predošlých experimentoch som používala 
nanotrubice ako substrát. Je zaujímavé pozorovať 
ako sa menia vlastnosti imunosenzora, keď meníme 
substrát na ktorom je nanesený.  
Merania uskutočňujem v programoch Autolabu, 
GPES na cyklickú voltametriu a FRA na meranie 
impedančných spektier imunosenzora. Po nanesení 
anti IgG na substrát, nanášam na neho rozličné 
koncentrácie IgG, pričom porovnaním získaných 
grafov vidím ako sa menia vlastnosti vrstvy 
imunosenzora.  Ako elektrochemicky aktívnu látku 
používam ferikyanid. 
 
2. Impedančá spektroskopia 

Impedancia je komplexná veličina definovaná 
vzťahom:  
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i

u
Z =    (1) 

 
kde u predstavuje časovo premenlivý budiaci signál 
napätia a i je odozva elektrického prúdu na meranej 
vzorke.  

Zvyčajne sa na elektródy vzorky privedie 
monochromatický signál s napätím:  
 

)sin(0 tuu ω=   (2) 

 
kde u

0 
je amplitúda napätia a t je čas, pričom 

vzorkou tečie prúd:  
 

)sin(0 Θ+= tii ω    (3) 

 
kde i

0 
je amplitúda prúdu a Θ fázový rozdiel medzi 

prúdom a budiacim napätím. Táto rovnica platí pre 
prípad lineárnej odozvy, ktoré možno dosiahnuť pri 
dostatočne malej zvolenej hodnote u

0
.  

Aj impedancia je komplexná veličina, zapísaná ako:  
 

''' iZZZ +=     (4) 

 
kde 'Z  je reálna časť a ''Z  imaginárna časť 
impedancie. 
Pri analýze nameraných údajov z impedančnej 
spektroskopie sa často používa paralelný RC 
obvod, ukázaný na Obr. 2. Grafom impedancie 
náhradnej schémy v komplexnej rovine je 
polkružnica prechádzajúca počiatkom, jej stred 
pritom leží na reálnej osi (Obr. 3.), tzv. Nyquistov 
graf. Toto predstavuje ideálny prípad. Na náhradnej 
schéme Rs predstavuje nevykompezovaný odpor 

roztoku, Rp predstavuje odpor prenosu náboja, C 
predstavuje kapacitu imunosenzora. Všetky tieto 
veličiny nám reprezentujú elektrochemické procesy 
v imunosenzore. Pri reálnych povrchoch je stred 
polkružnice posunutý pod reálnu os. Polkružnice 
nám predstavujú faradaickú reakciu, resp. 
elektrický transport náboja. Pri impedančných 
meraniach by sa mal s rastúcou koncentráciou IgG 
pozorovať nárast polkružnice Nyquistovho grafu. 
Vyhodnotením impedančných spektier v programe 
FRA nám takéto chovanie naznačuje zníženie 
kapacity C imunosenzora pri zvýšenej koncentrácií 
IgG. Pri svojich meraniach som použila rozsah 
frekvencie od 0,04Hz do 100000Hz pri 
ekvilibračnom potenciáli ferikyanidu 0,25V.  
Polkružnice sú väčšinou deformované vďaka 
reálnym elektrochemickým procesom na povrchu 
elektród. Niekedy dostávame dve polkružnice, 
alebo jednu polkružnicu s tzv. chvostom pod 45˚ 
uhlom, ktorý charakterizuje transfer hmoty.  
 

 

 
Obr. 2. Elektrická náhradná schéma pre 
imunosenzor. 
 

 
Obr. 3. Zobrazenie impedancie v komplexnej 
rovine, tzv. Nyquistov graf.   
 
Správanie odporu Rp nám nepriamo hovorí 
o disociačnej konštante KD.  Pomocou vzorca (5) 
vieme vypočítať hodnotu KD. 
 

][

].[max

IgGK

IgGR
R

D

p
+

∆
=∆    (5) 

   
pričom disociačná konštanta KD je nepriamo 
úmerná k asociačnej konštante KA, ktorá hovorí 
nakoľko je naša vrstva IgG ochotná reagovať s anti 
IgG resp. o sile väzby medzi IgG a anti IgG. Ich 
vzťahvidíme vo vzorci (6) 

A

D
K

K
1

=     (6) 

Vynesením závislosti ∆Rp ako funkcia 
koncentrácie IgG vieme zistit hodnotu nasýtenia 
imunosenzora ∆Rmax. 
 

 
 
Obr.  4. Závislosť zmeny paralelného odporu od 
koncentrácie IgG.  

[IgG] 

∆Rp 
∆Rmax 
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3. Cyklická voltametria 
 
Pri cyklickej voltametrií sa aplikované napätie mení 
lineárne s časom, začínajúc od potenciálu, kedy nie 
je žiadna elektródova odozva až k potencálu pri 
ktorom sa vyskytuje buď redukcia alebo oxidácia 
elektroaktívnej látky na elektróde. V našom prípade 
elektrochemicky aktívnou látkou je ferikyanid. 
Ferikyanid pracuje na takomto princípe : 
Fe(CN6)

-3 - 1 elektrón sa premieňa na Fe(CN6)-4 

a naspäť. Po prechode potenciálmi pri ktorých 
dochádza ku reakciam na elektróde sa smer skenu 
otočí a vracia sa k počiatku. Aplikujeme striedavé 
trojuholníkové napätie na elektródu. Pri mojom 
experimente mám rozsah napätia od 0,2V po 0,6V 
pri 50mV.  
Vzniknutý voltamogram (Obr. 5.) predstavuje 
závislosť prúdu na pracovnej elektróde od napätia, 
pričom zameriavame pozornosť na jeho dva píky: 
katódový a anódový a nás zaujíma ich príslušná 
hodnota napätia a prúdu.  
 

 
Obr. 5.  Voltamogram cyklickej voltametrie. 
 
4. Materiály 
 
Náš hlavný substrátový materiál je 2mM polypyrol 
(8mM Py/PyNHP 2mM), ktorý  sa pripravuje 
nasledovne: 
10µl 0,8M Py/LiClO4-CH3CN  
10µl 0,2M PyNHP/LiClO4-CH3CN  
98010µl  0,5M LiClO4/CH3CN 
Ďaľšou nanášanou vrstvou je 7mM Nα,Nα-
bis(karboxymetyl)-L-lysin hydrát, skratkou  ANTA. 
Treťou vrstvou substrátu je 3,5mM roztok 
medených katiónov Cu2+. Na odstránenie protilátky 
z povrchu bez narušenia vrstvy antigénu sme 
použili glycín. Základný pufrový roztok  PBS 
(fosfát buffer solution) s pH 7.4 sme použili na 
riedenie látok a jeho výroba je nasledovná: 
0,1M Na2HPO4   
0,1M NaH2PO4   
0,1 KCl   
 

Ako už vyššie bolo spomenuté, našou 
elektrochemicky aktívnou látkou bol 10mM roztok 
ferikyanidu, ktorý sme vyrobili z týchto látok:  
K3[Fe(CN)6]  
K4[Fe(CN)6] 
Na prečistenie zlata sme použili pyranu:  
H2SO4 + H2O2 v pomere 3:1 
Náš antigén : Anti IgG 
Naša protilátka : IgG 
 
4. Experimentálna časť 
 
Na meranie používam dve rovnaké zlaté pracovné 
elektródy, platinovú čítaciu elektródu 
a kombinovanú argentochloridovú Ag/AgCl+Pt 
referenčnú elektródu namočenú v 3M KCl. Najsôr 
je dôležité pracovné elektródy dôkladne 
mechanicky a elektrochemicky očistiť. Mechanické 
čistenie dosiahneme najlepšie krúživým leštením s 
hliníkovým práškom. Elektrochemicky elektródy 
prečistíme 10 minútovým máčaním v pyrani, ktorá 
odstráni všetky zvyšky nečistôt z povrchu zlata a 
cyklickou voltametriou, 15 cyklami v 0,2M H2SO4.  
Aplikujeme rozsah napätia od  0,4V do 1,4V. 
Potom elektródy opláchneme destilovanou vodou. 
Teraz sú elektródy pripravené na nanesenie 
vrstvicky  polypyrolu.  
Imobilizácia polypyrolu na povrchu zlata 
realizijeme chrono-ampérometriou. Aplikovaný 
náboj je 11mC/cm2 krát plocha našej elektródy. Na 
Obr. 6. je znázornený proces polymerizácie 
polypyrolu na zlate. Po polymerizácií opláchneme 
elektródy etanolom, aby sme vrstvičku polypyrolu 
nepoškodili, vysušíme vzduchom N2 a zmeriame 
charakteristiky impedancie a cyklickej voltametrie.  
 

 
 
Obr. 6. Imobilizácia polypyrolu na povrch zlata. 
 
Nasleduje imobilizácia troch karboxylových skupín 
ANTA na povrch polypyrolu cez amidovú skupinu, 
ako vidíme na Obr. 7. Realizujeme ju kvapnutím 
malého množstva (10µl) na elektródu, ktorú 
necháme hodinu stáť. Po hodine ju opláchneme 
a vysušíme a môžeme opäť zmerat charakteristiky. 
Ďalej kvapneme na elektródu roztok s medenými 
iónmi Cu2+ a necháme stáť 20 minút. Opláchneme, 
vysušíme a zmeriame charakteristiky. 
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Obr. 7. Imobilizácia ANTA na polypyrol 
a kovového iónu resp. Cu2+na ANTA . 
 
Teraz máme pripravený substrát, na ktorý 
nanesieme zriedené Anti IgG, taktiež kvapnutím 
(10µl) na elektródu a necháme ju hodinu stáť. Po 
hodine opäť spravíme merania.  
Nasleduje nanášanie rôznych koncentrácií IgG, 
taktiež kvapkaním (10µl) a 20 minútovým státim. 
My sme zvolili 6 rôznych koncentrácií : 0,1nM, 
0,3nM, 1nM, 3nM, 10nM a 30nM.  
Zakaždým zmeriame impedanciu a cyklickú 
voltametriu, pričom predošlú koncentráciu 
odstránime z povrchu pomocou glycínu (kvapneme 
5µl  na 5 minút). Takto získame niekoľko grafov, 
ktorých porovnaním vieme vyhodnotiť procesy, 
ktoré sa vo vrstve odohrávajú. 
 
5. Namerané grafy a výpočty 
 
Na Obr. 8. uvádzam ako sa zmení graf cyklickej 
voltametrie. Čisté zlato má najväčší redukčný 
a oxidačný pík. Po nanesení jednotlivých častí 
substrátu t.j. polypyrol a ANTA  sa graf splošťuje 
a už pri ANTA je redukčný a oxidačný pík oveľa 
menší ako pri čistom zlate, čo znamená, že redoxné 
procesy sú značne menšie. 
 

 
 
Obr. 8. Cyklická voltametria na čistom zlate, 
polypyrole a ANTA. 

 
Obr. 9. Impedančné spektrá pri štyroch rôznych 
koncentráciách IgG. 
 
 
Na Obr. 9. vidíme, že namiesto jednej polkružnice 
máme dve polkružnice, jednu menšiu a  jednu 
väčšiu. Predpokladáme, že je to preto, že máme 
viac vrstiev na elektróde a teda každú vrstvu 
reprezentuje vlastná náhradná schéma. Preto 
spravíme pre obe polkružnice vlastné fity. Je pravda 
že máme dvojvrstvu anti IgG-IgG, preto je to 
pochopiteľné. Na grafe impedancie taktiež 
pozorujeme aj to, že sa hodnoty malej polkružnice 
pri rôznych koncentráciách prekrývajú alebo málo 
menia, na rozdiel od veľkej polkružnice.  
Ďalej vidíme, že sa nám rozdiel medzi grafmi pri 
vyšších hodnotách  stráca. Naznačuje to saturáciu  
vrstvy anti IgG protilátkou. Na Obr. 10. uvádzam 
ako sa nám menili veličiny paralelného odporu, 
kapacity a n na oboch pol kružniciach. Ako vidíme, 
po istej koncentrácií IgG sa blížia k saturovanej 
hodnote.  
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Obr. 10. Závislosť veličín Rp, C a n od 
koncentrácie IgG.   
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Obr. 11. Závislosť ∆Rp od koncentrácie IgG, 
krivka saturácie pre malý polkruh. 
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Obr. 9. Závislosť ∆Rp od koncentrácie IgG, krivka 
saturácie pre veľký polkruh. 
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Obr. 10. Graf reálnej a odhadovanej hodnoty Rmax  

a Ka. 
 
Pomocou metódy najmenších štvorcov sme 
v programe Excel vypočítali hodnotu ∆Rmax a 

 asociačnej konštanty KA. Výsledok uvádzam 
v Tab. 1. 
 
Tab. 1. 
∆Rmax 19803.87654

Ka 4.5 x 10
9
 M

-1

 
 
6. Záver 
 
V našej práci sme otestovali nový spôsob 
imobilizácie antiIgG s použitím vodivého polyméra 
polypyrolu a nízko molekulových látok 
obsahujúcich kovové komplexy. Takýto 
imunosenzor sa vyznačoval vysokou citlivosťou 
detekcie IgG = 0.1 nM. Táto citlivosť je približne 
10 krát lepšia ako doposiaľ publikované výsledky s 
použitím iných povrchov.  Určili sme taktiež 
väzobnú konštantu pre naviazanie IgG. Veličina KA 

je porovnateľná s doposiaľ publikovanými 
výsledkami.   
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