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Abstrakt 
Práca sa zaoberá zirkóniovými zliatinami využívanými 
ako obalové materiály palivových prútikov v jadrovej 
energetike. Vytvára prehľad príčin ich poškodenia 
rôznymi vplyvmi. Popisuje nedeštruktívnu metódu 
merania (PAS - Pozitrónovo-anihilačná spektroskopia ) 
degradácie materiálov a prípravu vzoriek pred meraním 
a metalografiou. 

1. Úvod 

Mimoriadne dôležitou podmienkou bezpečnej prevádzky 
jadrovej elektrárne je kvalita materiálov pokrytia 
palivových tabliet - palivové prútiky (PP), ktorá je preto 
neustále zlepšovaná. Vytvárajú sa nové zliatiny s lepšími 
mechanickými vlastnosťami, nižšou náchylnosťou ku 
korózii, nižšou absorbciu neutrónov. Ako pokrytie 
palivových prútikov sa vo svete používajú rozsiahle 
zirkóniové zliatiny. Najčastejšie sa vyskytujú zliatiny 
Zircaloy-2 a Zircaloy-4 a nová generácia zliatin ako M5, 
Zirlo alebo Ruské zliatiny E110 a E635 (VVER). Aj 
napriek tomu, že povlaky PP sa vyznačujú vysokou 
spoľahlivosťou a výrobnou kvalitou, existuje určitá 
pravdepodobnosť ich poruchovosti. Defekty vznikajúce 
na pokrytí PP je potrebné analyzovať, aby bolo možné 
zistiť rozsah poškodenia materiálu. Pre ich zistenie 
používame deštruktívne metódy ako skúška na ťah, ohyb, 
krut, strih a skúšky tvrdosti a nedeštruktívne metódy, 
ktoré spolu poskytujú komplexné informácie 
o vlastnostiach a stave testovaného materiálu. PAS je 
nedeštruktívna metóda na detekciu porúch v kryštalickej 
mriežke materiálu. 

2. Materiály používané pre palivové prútiky 

Zirkóniové zliatiny sa v praxi používajú ako materiály 
pokrytia palivových prútikov v jadrových reaktoroch, 
kvôli ich nízkemu účinnému záchytu tepelných neutrónov 
ako i vyhovujúcej odolnosti voči okolitému prostrediu. 
Využitie nachádzajú aj ako materiály pre výrobu 
palivových kaziet. Najbežnejšie používané zliatiny vo 
svete sú Zircaloy-2 a Zircaloy-4 na báze zinku, cínu 
a železa s mierne odlišnými prímesami. (Zircaloy-2 
obsahuje 0,05% niklu zatiaľ čo Zircaloy-4  má viac 
železa namiesto niklu). Používajú sa najmä v reaktoroch  

BWR a PWR. Novším typom zliatiny využívanej 
v jadrovej energetike je zliatina M5 ktorá sa vyznačuje 
nižšou absorbciou neutrónov, priaznivými mechanickými 
vlastnosťami a dobrou odolnosťou voči korózii. Je to 
materiál slúžiaci nielen k výrobe palivových kaziet, ale aj 
ako jeden zo základných konštrukčných materiálov 
aktívnej zóny.  
 

Tab. 1 Základné zloženie materiálov pokrytí PP [%] 

Prímesy 
[%] 

Fe Cr Ni Sn Nb O 

Zircaloy-2 0,15 0,1 0,05 1,5 - 0,12 

Zircaloy-4 0,2 0,1 - 1,31 - 0,12 

M5 0,37 0,047 0,01 0,03 1 0,12 

E110 
(Zr1Nb) 

0,05 0,02 0,02 - 1 0,099 

 
Fyzikálne vlastnosti zirkónia. 
Protónové číslo:   40 
Atómová hmotnosť: 91.22 
Teplota tavenia:   1852°C 
 
Kryštalická mriežka: hexagonálna, hdp (α) < 862°C 
        kubická, cbc (β)>862°C 
 
Hustota:   hexagonálna štruktúra, hdp (α) 6.5g/cm3 

kubická štruktúra, cbc (β) 6.0 g/cm3 
 
Tepelná rozťažnosť:  α-Zr v osi z 6.4 x 10-6 K-1 
                                   α-Zr kolmo na os z  5.6 x 10-6 K-1 
                                   β-Zr v osi z 9.7 x 10-6 K-1 [2] 
 

 

Obr. 1 Kryštalická mriežka zirkónia 
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3. Príčiny poškodenia PP 

Na základe súčasných svetových skúseností sa 
pravdepodobnosť ich poškodenia pohybuje okolo 
hodnoty 10-5, t.j. 1-3 poškodené PP zo 100 000 
prevádzkovaných. Hlavné, doteraz najčastejšie 
pozorované príčiny poškodenia PČ sú: 

- korózia a usadeniny na povrchu PP, 
- hydridácia, 
- mechanické poškodenie (fretting), 
- PCI efekt, 
- výrobné vady, 
- prekročenie kritickej hodnoty tepelného toku, 
- ich vzájomná kombinácia. 

3.1 Korózia 

Korózia povlakov PP, vznikajúca v dôsledku ich 
permanentného styku s vodou je mechanizmus, ktorý 
ohraničuje životnosť PP. Pretože je korózia zohľadnená 
už vo fáze projektovania, vyhli sa reaktory typu PWR až 
na malé výnimky v experimentálnych reaktoroch týmto 
problémom. Väčší význam zohráva korózia v reaktoroch 
typu BWR, hlavne v spojení s lokálnym zvýšením 
usadzovania látok z chladiva na povrchu PP. Výrobným  
procesom PP vytvorená oxidová vrstva plní ochrannú 
funkciu pred chemickým poškodením materiálu. 
Agresívnym chemickým  prostredím sa vytvára ďalšia 
vrstva ZrO2 ktorá už neplní ochrannú funkciu zirkónia ale 
môže brániť odvodu tepla z PP. Rýchlosť usadzovania 
závisí od chemických pomerov v chladive, od materiálov 
primárneho okruhu a od hustoty tepelného toku v PP. 
V PWR sa tento efekt prakticky nevyskytuje. Naproti 
tomu v BWR spôsobuje ešte aj dnes v niektorých 
jadrových elektrárňach určité problémy. 

3.2 Hydridácia 

Zliatiny zirkónia a najmä Zircaloy sa vyznačujú vysokou 
afinitou na vodík. Ak sa nachádza v palive, resp. 
v medzere medzi palivom a pokrytím, tak sa určite po 
čase objaví aj v materiály pokrytia PP. Po prekročení 
hranice svojej rozpustnosti vo vode, ktorá leží pri 300oC 
na 70 ppm, vytvára tzv. krehké hydridy. Pri lokálnom 
zvýšení môže ovplyvniť zvýšená koncentrácia hydridov 
nárast objemu v PP a následne jej porušenie za vzniku 
trhlín. Rovnako počas prevádzky ľahkovodných 
reaktorov sa za pôsobenia koróznych faktorov vytvára na 
povrchu pokrytia oxidová a hydridová vrstva, ktorá za 
podmienok vysokých teplôt a tlaku spôsobuje prenikanie 
vodíka do pokrytia. Keď koncentrácia vodíka v pokrytí (v 
kove) prekročí mieru svojej rozpustnosti, krehký hydrid 
sa začne zrážať, čím vytvára v pokrytí trhliny – defekty, 
tak ako je to aj v predchádzajúcom prípade. Krehnutie 
pokrytia palivových článkov spôsobené hydridmi je 
veľmi dôležité, najmä z hľadiska RIA (Reactivity 
Initiated Accident – Nehoda spôsobená ožiarením). 
Lokálne oteplenie spôsobuje vzájomné mechanické 
pôsobenie medzi tabletou a pokrytím, pričom tepelná 
expanzia tablety ako aj plyny (Xe, Kr) obsiahnuté 

v palive spôsobujú vznik defektov na pokrytí palivových 
článkov. Okrem experimentov v reaktore, je snaha 
vyvinúť mechanické testy, vedúce k vytvoreniu vysokého 
tlaku na tabletu, pri mechanickej interakcii tableta - 
pokrytie počas RIA. 
Tento problém by sa mal odstrániť zlepšením pokrytia 
PČ a teda rozvojom materiálov slúžiacich k tomuto účelu. 
V súčasnosti sa používajú rôzne zliatiny horčíka, zirkónia 
a nióbu (Zr1Nb; Zr2,5Nb; atď), nekorodujúce ocele či 
grafit. Takisto prebieha mnoho experimentov s ďalšími 
zliatinami akou je aj napríklad zliatina M5. 
Zircaloy-2 má dve základné vlastnosti: nízky vznik 
korózie, minimálne do teploty 300°C a nízku absorpciu 
neutrónov. Tieto vlastnosti z neho robia  základným 
materiálom vo vodou chladených reaktoroch. Avšak 
jednou z jeho nevýhod je podliehanie hydridácii. Ku 
difúzii vodíka do α-fázy Zircaloya dochádza v rozsahu 
teplôt od 260°C do 560°C. Rozpustnosť vodíka 
v Zircaloyi sa pohybuje od 260°C do 650°C. Práve preto 
je výskum difúzie vodíka a jeho rozpustnosť v pokrytí 
jedným z najdôležitejších výskumov pre predĺženie 
životnosti Zircaloya v reaktoroch. 

3.3 Mechanické poškodenie (fretting) 

K frettingu môže dôjsť z dôvodu vibrácií, ktoré sú 
spôsobené prietokom chladiva. Dochádza k nemu 
v miestach, kde PP prichádza do kontaktu s iným 
komponentom, prevažne v miestach upevnenia PP 
v dištančnej mriežke a reaktoroch typu BWR aj 
v prívodoch v hornej i dolnej časti PČ. Tok chladiva 
spôsobuje vibrácie PP o nízkych amplitúdach. Upevnenia 
PP v dištančných mriežkach prostredníctvom pier sú 
v súčasnosti optimalizované a počet porúch v dôsledku 
frettingu sa znížil. 

3.4 PCI efekt 

Jedným z najčastejšie diskutovaných mechanizmov 
vedúcich k poškodeniu PP je PCI efekt (Pellet-Cladding 
Interaction - interakcia medzi tabletou a pokrytím). 
Vyskytuje sa v prípadoch náhlych zmien vo výkonovom 
zaťažení PČ, ktoré boli v predchádzajúcom období 
prevádzkované na nižších hodnotách výkonu. S takýmito 
výkonovými stresami sa môžeme stretnúť hlavne 
u riadiacich tyčí varných reaktorov a pri havarijných, 
regulačných a kompenzačných kazetách (HRK) 
v reaktoroch VVER. Výskyt poškodení PČ v dôsledku 
tohto efektu však nie je viazaný len na riadenie 
a regulačné kazety. Často dochádza k porušeniam PČ, 
ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti. Rozdielnosť 
koeficientu tepelnej rozťažnosti palivovej tablety 
a materiálu pokrytia vedie k ich priamemu styku. Toto 
vnútorne mechanické napätie je protikladom externého 
napätia vytváraného pretlakovým chladiacim systémom 
takže napätie na rozhraní materiálov je udržiavané. 
Nestále štiepne produkty cézium a jód ktoré vznikajú pri 
štiepení UO2 sa uvoľňujú do štrbiny medzi pokrytím 
a tabletou, kde prispievajú ku vzniku korózneho 
prostredia. Výsledkom toho je Stress Corrosion Cracking 
– praskanie vplyvom korózie a mechanického napätia 
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(SCC) vnútorného povrchu pokrytia. Miera zlyhaní PCI 
mechanizmom sa minimalizuje obmedzením výkonových 
zmien pre zmenšenie tepelného stresu a konštrukčnými 
zmenami – vytvorením pretlaku v PP (tlak hélia v PP 0,5-
0,7 MPa) pre zníženie rozdielov tlakov v PP a chladiacom 
systéme.  
PCMI – Mechanická interakcia medzi tabletou a pokrytím 
(Pellet cladding mechanical interaction). Deformácia je 
spôsobovaná iba tepelnou expanziou palivovej tablety. Na 
začiatku keď ešte nie je palivo ožarované tokom 
neutrónov je medzi tabletou  a vnútorným povrchom 
pokrytia medzera. Zvýšením výkonu jadrového reaktora 
je táto medzera redukovaná tepelnou expanziou tabletky 
a stáva sa menej výraznou pod vplyvom radiálneho 
tepelného gradientu. Fragmenty tablety sa presúvajú 
v radiálnom smere. Deformácie pokrytia sú spôsobené 
nárastom  vnútorného tlaku PP v kombinácii s poklesom 
napätia v pokrytí vplyvom zvýšenej teploty Obr. 2. 

Pred
ožiarením

Po 
ožiarení

 

Obr. 2 Materiál pokrytia sa vydúva a dostáva 
"bambusovitý" tvar 

 
4. Pozitrónová anihilačná spektroskopia 
(PAS)  
 
Je nedeštruktívna metóda slúžiaca na detekciu porúch 
v kryštalickej mriežke materiálu založená na implantovaní 
pozitrónov z rádioaktívneho zdroja do vzorky 
a následného merania anihilačných charakteristík. Tieto 
charakteristiky sú značne ovplyvňované záchytom 
pozitrónov na vakanciách v kryštalickej mriežke a sub-
nanometrických poruchách. Úspešne sa používa na 
štúdium pórovitej štruktúry rôznych materiálov, nakoľko 
umožňuje určiť veľkosť pórov sledovaných vzoriek. PAS 
zahŕňa niekoľko experimentálnych metód: Meranie doby 
života pozitrónu v látke (Obr. 7), meranie 
dopplerovského rozšírenia energie anihilačnej čiary a 
uhlovo- korelačné merania. 

Obr. 3 Metódy merania pomocou anihalácie pozitrónia 
 
 
Ako zdroj pozitrónového žiarenia sa najčastejšie používa 

izotop sodíka 22Na. Izotop γνβ ++→ +NeNa 2222    má 

relatívne vysoký pozitrónový výťažok (90,4%) a 
niekoľko ďalších výhod pre pozitrónovú anihilačnú 
spektroskopiu. Prvou je emitovanie γ-kvanta s energiou 
1274,5 keV takmer súčasne s pozitrónom. Toto γ-
kvantum slúži ako štartovací signál aparatúry na meranie 
doby života pozitrónu. Ďalšou výhodou je ľahká príprava 
zdroja a tiež relatívne dlhá doba polpremeny T1/2 = 2,6 
roka. 
 

 

Obr. 4 Rozpadová schéma rádioaktívneho izotopu 22Na 

 
 Stredná energia emitovaných pozitrónov je 215,5 keV a 
maximálna 545,5 keV. Zdroj sa pripravuje nakvapkaním 
roztoku soli 22NaCl na kaptonovú fóliu hrúbky 8 µm. Po 
následnom vysušení naneseného roztoku sa žiarič 
prekryje rovnakou fóliou a zalepí epoxidovým lepidlom. 
Okraj sa vystuží hliníkovým rámčekom. Priemer žiariča 
je 2 cm. Kaptonová fólia je polyamidový materiál s veľmi 
dobrými a stabilnými elektroizolačnými a mechanickými 
vlastnosťami v širokom teplotnom rozsahu (-269 °C až 
400°C). Okrem týchto výhod tento materiál disponuje 
tiež veľmi dôležitou vlastnosťou z hľadiska pozitrónovej 
anihilácie a to tým, že spektrum dôb života v kaptone má 
len jednu komponentu o veľkosti 0,383 ns a teda sa v 
ňom netvorí pozitrónium. Aby sa zabezpečila takmer 
úplná anihilácia pozitrónov v určenom objeme, zdroj sa 
umiestňuje medzi dve identické vzorky (tzv. sendvičové 
usporiadanie, Obr. 5). 



 sekcia: Jadrová technika ŠVOČ 2007 

7 

  
 

 
Obr. 5 Schéma sendvičového usporiadania 

vzorka- žiarič- vzorka [2] 
 
Schéma aparatúry na meranie je na Obr. 6. 
Meria sa spektrum oneskorených koincidencií 
γ (1274,5 keV) a γ (511 keV). Detektory sa 
skladajú z plastických scintilátorov opticky 
spojených s rýchlymi fotonásobičmi, ktoré 
prevádzajú γ-žiarenie na analógové elektrické 
impulzy ďalej spracovávané diskriminátormi s 
konštantnou frakciou produkujúce logické 
impulzy z rýchlych signálov z anódy fotonásobiča. Tie sú 
vedené na vstup časovo-amplitúdového konvertora, ktorý 
časový rozdiel medzi registráciou štartovacieho a 
anihilačného γ-kvanta prevádza do amplitúdy výstupného 
signálu. Výstup z TACu sa ukladá do pamäti 
mnohokanálového analyzátora 

 

Obr. 6 Principiálna schéma aparatúry na meranie doby 
života pozitrónov 

Pre komplexnú informáciu o stave, resp. poškodení 
materiálu potrebujeme kombinovať nedeštruktívne 
metódy merania s deštruktívnymi metódami (skúška 
pevnosti, pružnosti, tvrdosti, krehkosti a pod.). Výsledky 
deštruktívnych testov nám dávajú informáciu 
o fyzikálno–mechanických vlastnostiach materiálu, avšak 
nehovoria nič o samotnej podstate týchto vlastností na 
úrovni mikroštruktúry. Nedeštruktívne metódy skúmania 
materiálov naopak vypovedajú o štruktúre, výskyte 
rôznych prímesí, defektov, precipitátov a pod., ale 

neinformujú ako sa tieto odrazia na materiálových 
vlastnostiach.  
Pri skúmaní rozličných materiálov môžeme teda vhodnou 
kombináciou deštruktívnych a nedeštruktívnych metód 
získať nielen informáciu o stave materiálu, ale aj o jeho 
štruktúre, zmenách v nej a tým aj o spôsobe ako 
nežiadúce zmeny spomaliť alebo odstrániť.  
 

Obr. 7 Princíp metódy merania doby života pozitrónu 
v látke[3] 

5. Príprava vzoriek 

Odber vzoriek sa z hľadiska výberu miesta riadi účelom 
pozorovania. Spôsob odberu vzorky nesmie vyvolať 
zmenu štruktúry vplyvom deformácie alebo ohrevu. 
Poškodená vrstva materiálu od rezania sa musí v ďalších 
krokoch prípravy vzorky odstrániť. To sa deje pomocou 
brúsenia na brúsnych papieroch so zrnami karbidu 
kremíka alebo pomocou abrazív ako diamant, korund a 
rôzne ďalšie kysličníky. Čas potrebný na brúsenie je 
závislý na hĺbke deformovanej zóny vzorky. Aj po 
poslednom brúsení kde bola odstránená poškodená 
štruktúra od rezania, sú na povrchu vzorky rysy 
vytvorené brúsnymi zrnami. Tieto rysy odstráni posledný 
krok prípravy vzoriek - leštenie kde nedochádza k 
žiadnemu odoberaniu materiálu. Leštenie by malo byť čo 
najkratšie a najšetrnejšie, pretože aj tu dochádza k 
deformácii povrchových vrstiev. Najvhodnejšia veľkosť 
vzorky je taká, aby plocha výbrusu bola asi 2 cm2. 
Vzorky s malou plochou výbrusu sa upravujú 
preparáciou, aby sa urýchlili a uľahčili ďalšie etapy 
prípravy vzoriek. Najbežnejším spôsobom preparácie je 
zalievanie do vytvrditelných živíc (napr. Dentacryl) alebo 
zalisovanie do syntetických živíc.  
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Vzorky sa pripravujú:  
- brúsením ručne alebo mechanicky na brusných 

papieroch (s rozličnou zrnitosťou) použitím mazadla 
alebo za sucha; 

- leštením ručne alebo mechanicky,  
o mechanické leštenie - na rotujúcich textilných 

kotúčoch napustených vhodnými leštiacimi 
prostriedkami (diamantová pasta), 

o elektrolytické leštenie - anódové rozpúšťanie 
vzorky, 

o chemické leštenie - pôsobením vhodných 
činidiel (používa sa na Cu, Pb, Al), 
rozpúšťajúcich vystupujúce nerovnosti povrchu, 

- leptaním, pri ktorom na povrchu výbrusu vzniká 
priestorový reliéf 
o chemické leptanie - rozpúšťanie materiálu v 

miestach s najnižšou väzbovou energiou iónov 
pôsobením vhodných chemikálii (rozpúšťa sa 
prednostne medzHazove rozhranie, rôzne fázy 
sa odleptávajú s rôznou intenzitou), 

o  elektrolytické leptanie - rozpúšťanie 
povrchových vrstiev (opäť sa uprednostňuje 
medzifázové rozhranie) v potenciálnom poli vo 
vhodnom elektrolyte. 

 

5.1 Brúsenie 

 
Brúsením kovových povrchov sa upravuje povrch vzoriek 
pred vytváraním rôznych druhov povlakov, alebo sa ním 
prevádza konečná úprava povrchu. Zjemňuje sa drsnosť 
povrchu, bez zmeny rozmeru vzorky, ktorej tvar je daný 
predchádzajúcimi operáciami.  Používa sa hlavne pre 
odstránenie hrubých nerovnosti alebo nedokonalosti 
povrchu materiálu. 
 

 

Obr. 7 Odoberania mikrotriesky pri brúsení 
ostrohranným zrnom 

 
Technologicky postup brúsenia prebieha tak, že povrch je 
v jednotlivých operáciách opracovaný postupne 
jemnejšími brusnými prostriedkami. Použitá zrnitosť 
častíc sa riadi účelom brúsenia a závisí na počiatočnom 
stave povrchu. Na hrubé brúsenie sa používa brusivo 
s veľkou zrnitosťou s veľkou úberovou schopnosťou. 
Jemné častice brusiva sa používajú pre hladenie a 
predlešťovanie. Jednotlivé operácie brúsenia sa 
prevádzajú aby smer brúsenia bol vždy rôzny, a aby 

rysky z predchádzajúcej operácie boli bez väčšieho tlaku 
odstránené v krátkom čase. Brúsenie je možne vykonávať 
ako ručne tak aj pomocou brusných kotúčov. 

5.2 Leštenie 

 Leštenie sa používa pre úpravu základného materiálu 
alebo povlaku. Po vybrúsení, základného materiálu sa 
leštením dosiahne konečná úprava kovového alebo 
nekovového povrchu. Pre dosiahnutie vysokého lesku, sa 
leštenie prevádza na dvakrát, leštiacimi kotúčmi, 
mazanými mastnou pastou a hrubším leštiacim 
prostriedkom, a pokračuje sa suchšími pastami s jemným 
prostriedkom. Leštenie sa robí podobnými pracovnými 
nástrojmi a podobným spôsobom ako brúsenie. Cieľom 
leštenia je odstrániť z povrchu aj najjemnejšie nerovnosti 
a dosiahnuť jeho vysoký lesk. Leštiace častice preto majú 
oblý tvar bez ostrých hrán a pri ich pôsobení na povrch 
nedochádza k úberu materiálu. Leštiace pasty (pevné či 
tekuté) obsahujú leštiaci prostriedok rôznej tuhosti a nové 
druhy leštiacich olejov sú rozpustné aj vo vode. 
Najčastejším druhom používaných leštiacich pást sú 
diamantové pasty, pasty s obsahom leštiacej zelene 
(Cr2O3), leštiacej červene (Fe2O3), A2O3, viedenského 
vápna a pod. Ako spojivá sa používajú stearín, parafín, 
lanolín a pod.[4] 
 

5.3 Leptanie 

Existuje viac spôsobov leptania, z ktorých sa najčastejšie 
využíva chemické a elektrolytické leptanie. Z hľadiska 
oblasti, ktoré sú leptané, sa rozlišuje leptanie vyleštenej 
plochy, hraníc zŕn a plošné leptanie.  
Princíp chemického leptania spočíva v tom , že na hranici 
kovu a kúpeľa sa vplyvom rozpúšťania kovu vytvára 
tenká vrstva, ktorá ma vyššiu viskozitu než leštiaci kúpeľ. 
Nerovnosti vyčnievajúce  nad viskóznu vrstvu sa teda 
rozpúšťajú oveľa rýchlejšie než priehlbiny, ktoré sú 
naplnene touto viskóznou vrstvou. Tým dochádza 
k vyrovnaniu povrchu až k dosiahnutiu lesku. Pre 
chemické leptanie zirkóniových zliatin je zloženie 
leptadla nasledovné: 70 ml destilovaná voda, 30 ml 
kyselina dusičná, 5 ml kyselina fluorovodíková.  

6.Záver 

Práca je venovaná štúdiu zirkóniových zliatin, ktoré sú 
jedným so základných konštrukčných materiálov aktívnej 
zóny jadrových reaktorov. Tie počas svojho pobytu 
v reaktore podliehajú rôznym typom degradácií 
a poškodení. Pre pochopenie týchto poškodení a ich 
následné zníženie sa tieto materiály skúmajú rôznymi 
metódami (deštruktívne a nedeštruktívne).  
Vzorky materiálov Zircaloy-2, Zircaloy-4, M5 ktoré boli 
doposiaľ narezané, vyleptané a vyleštené budem merať 
v základom stave pomocou nedeštruktívnej metódy PAS-
LT. Neskôr sa budú implantovať iónmi vodíka a hélia za 
účelom simulovať poškodenia vo vzorke a opäť zmerané. 
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Výsledkom týchto meraní bude vplyv vodíka a hélia na 
zirkóniové zliatiny.  
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Abstrakt 

Vysokoteplotné reaktory patria do štvrtej 
generácie jadrových reaktorov. Svoj názov dostali 
pre vysoké operačné teploty siahajúce až do 900 oC. 
Práve hodnoty teplôt sú problémom pri konštruovaní 
tohto typu reaktora, pretože materiály musia  
dlhodobo odolávať vysokej tepelnej a radiačnej  
záťaži. Z experimentov vyplynulo, že najviac kritérií 
na konštrukčný materiál spĺňajú ferito – martenzické 
ocele s prídavkom chrómu, ktoré majú vyššiu  
odolnosť proti krehnutiu a opúchaniu. Tento druh  
ocele je pravdepodobne najlepším kandidátom 
pre konštruovanie tlakových nádob reaktorov. 

1. Úvod 

Vysokoteplotné reaktory sú do budúcnosti 
perspektívnym zdrojom energie. Dosahujú zatiaľ 
najvyššiu účinnosť spomedzi jadrových reaktorov  
(až 50 %), čo je zásluha vysokých výstupných teplôt 
primárneho chladiva. 

Tepelná energia vznikajúca v palive sa 
nespotrebuje celá na výrobu elektrickej energie. 
Nevyužitá časť tepla môže byť zdrojom pre priemyselnú 
výrobu bez vzniku škodlivých emisných látok. 
Vysokoteplotné reaktory majú veľký význam 
pre produkciu vodíka, výrobu nových –
hydrokarbidových pohonných látok, odsoľovanie 
morskej vody a ďalšie priemyselné činnosti. 

Problémom odďaľujúcim zavedenie tohto typu 
reaktora do praxe sú konštrukčné materiály, ktoré musia 
byť schopné dlhodobo odolávať vysokým teplotám. 
V súčasnosti stále prebiehajú testy mechanických 
a tepelných vlastností rôznych materiálov. Výskum je 
zameraný na určenie vhodného typu materiálu 
pre použitie vo vysokoteplotných reaktoroch. Aby sme 
mohli určiť kritéria konštrukčných materiálov, musíme 
dobre poznať podmienky v reaktore pri bežnej aj 
poruchovej prevádzke. 

2. Vysokoteplotné reaktory (HTR) 

Vysokoteplotné reaktory (HTR) majú 
priaznivejšie parametre v porovnaní so súčasne 
využívanými typmi jadrových reaktorov (JR). Jediný 
reaktor HTR môže dosiahnuť až 600 MWt. Primárny 
okruh bude natlakovaný na hodnotu 5 - 9 MPa 
a vyhorenie paliva dosiahne hodnotu 120 - 200 GWd/tU 
v porovnaní so súčasným vyhorením 60 - 80 GWd/tU. 
Jediným problémom je nájsť materiál, ktorý by 
dlhodobo odolával teplotám 400 až 900 oC. 

Vyhotovenie HTR môže byť tzv. priamym alebo 
nepriamym cyklom. V priamom cykle sa turbogenerátor 
nachádza v primárnom okruhu a je roztáčaný 
primárnym chladivom – héliom. V nepriamom cykle 
prechádza hélium cez tepelný výmenník, kde odovzdáva 
tepelnú energiu plynnej zmesi hélia a dusíka, ktorá 
expanduje a tak roztáča turbínu.  

Typy HTR sa odlišujú od seba aj prevedením 
aktívnej zóny (AZ), typom paliva alebo maximálnymi 
dovolenými prevádzkovými teplotami. Používa sa 
palivo dvoch tvarov. Prvým z nich sú palivové články 
tvaru guličky, vyvinuté pre Pebble Bed Modular 
Reactor (PBMR). Guličky sa skladajú z karbidu uránu 
obaleného piatimi vrstvami, ktorých základ tvorí uhlík. 
Pravdepodobnosť úniku produktov štiepenia je nízka, 
dokonca menšia ako pre súčasné palivové články. 

Ďalšou formou paliva sú šesťuholníkové palivové 
tyče z tzv. TRISO paliva. Tieto palivové články budú 
uložené v grafitových blokoch spolu s kanálmi 
pre chladivo a regulačné tyče. 

Priemerné obohatenie zavážky sa vyšplhá  
na 6 - 10 %. HTR môžu využívať aj palivo na báze tória 
a vysokoobohatené uránové palivo. Výmena paliva 
bude pre PBMR kontinuálna a pre ostatné koncepty 
kampaňovitá s dĺžkou kampane 1,5 až 2 roky. 
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3. Konštrukčné materiály HTR 

Materiály použité v HTR musia veľmi dobre 
odolávať vysokým prevádzkovým teplotám 
a radiačnému zaťaženiu. Pri havárii môžu teploty AZ 
vo veľkej miere presiahnuť bežné prevádzkové teploty 
a vyšplhať sa až na teploty tavenia. Tomuto javu sa 
musí zamedziť, preto vlastnosti konštrukčných 
materiálov musia odolávať oveľa vyššej teplote ako je 
kritická teplota tavenia AZ [1]. Komponenty 
primárneho okruhu (PO) sa delia do 3 skupín podľa 
veľkosti teploty, ktorej odolávajú: 
1. AZ a plynové obloženia (1000 – 1600) oC 
2. PO, regenerátory a turbína (690 – 950) oC 
3. nádoba reaktora a útroby chladenia (450 – 650) oC 

Kandidátne materiály musia spĺňať všetky 
vlastnosti ako vysokú tepelnú vodivosť a teplotnú 
rezistenciu, nízku tepelnú expanziu, dobrú pevnosť 
pri limitných stratách tuhosti a prieťažnosti, nízku 
rýchlosť opúchania, vysokú odolnosť 
pred prieťažnosťou, dobrú koróznu odolnosť 
a samozrejme nízku hladinu naaktivizovania materiálu 
radiačným žiarením. 

Kovové komponenty primárneho a sekundárneho 
okruhu HTR reaktorov sú najčastejšie zo zliatin na báze 
železo - nikel – chróm. Vhodným materiálom 
pre reaktorové nádoby sú feritové alebo  
ferito - martenzické (FM) ocele, ktoré zväčša spĺňajú 
všetky vyššie uvedené požiadavky. FM ocele 
rozdeľujeme do 3 skupín: 
- vysoko - chrómové ocele (európske 9Cr1Mo) 
- stredne - chrómové ocele (ruské 15CrNiMoV) 
- nízko - chrómové ocele (francúzske 16MND5) 
- karbón - mangánové ocele (francúzske A48). 
 
Tab. 1. chemické zloženie niektorých Cr ocelí 

Zliatiny C Si Mn Cr Mo Ni V 

15Cr2NiMoV 0,1 0,2 0,3 2,2 0,5 0,8 0,2 

16MND5  0,1 1,2  0,5 0,5  

A48   0,8     

 
Oceľová zliatina s prídavkom chrómu  

a molybdénu má homogénne mechanické vlastnosti. 
Chróm sa pridáva do ocele na zvýšenie koróznej 
odolnosti, rastu vytvrdzovateľnosti a zlepšenie 
vysokoteplotných charakteristík. Ocele s obsahom Cr 
12 % a viac sú nerezovými oceľami. Molybdén pôsobí 
na tepelné vlastnosti a zvyšuje pevnosť v ťahu 
pri vysokých teplotách [9]. 

Pri bežných prevádzkových podmienkach, akým 
je vystavená tlaková nádoba reaktora (TNR), pôsobí 
zanedbateľné preťaženie. 

Vnútro TNR, tepelný výmenník a horúce 
potrubia chladiva dosahujú teploty až 1 000 oC. 
Na konštrukciu týchto komponentov sa používajú 
podobné materiály ako na TNR, ale zosilnené vrstvou 
tuhého roztoku na báze niklovej zliatiny, ktorá je 
charakteristická štrukturálnou stabilitou. TNR má byť 
navrhnutá tak, aby jej životnosť bola minimálne 60 
rokov. 

4. Ferito - martenzické ocele (FM ocele) 

Vysoko chrómové (9 až 12 %) FM ocele sú 
kandidátmi pre komponenty, ktoré musia odolávať 
vysokej teplote (do 825 K - potom je materiál náchylný 
k lámaniu). Ukázalo sa, že práve koncentrácia chrómu 
je kľúčovým parametrom optimalizujúcim 
a garantujúcim najlepšiu koróznu odolnosť, odolnosť 
proti napúchaniu a krehnutiu. 

FM oceľ je tvorená feritovými zrnami 
s popusteným martenzitom, ktorý tvorí veľmi tvrdú  
ale krehkú štruktúru [9]. 

Niektoré FM ocele sú charakterizované nižšou 
hladinou aktivity po dlhodobej expozícii 
v rádioaktívnom prostredí, preto sa volajú tzv. FM ocele 
so zníženým stupňom naaktivizovania (RAFM). O túto 
dobrú vlastnosť sa starajú prvky: Fe, Cr, V, Ti, W, Si 
a C. RAFM oceľ je teda možné používať aj v prostredí 
s neutrónovým tokom alebo rádioaktívnym žiarením. 

Krehnutie spôsobené ožiarením sa prejavuje skôr 
pri nižších a stredných teplotách. Vystavenie materiálu 
neutrónovému toku pri teplote pod hodnotou  
675 K vedie k silnému tvrdnutiu a krehnutiu. Taktiež 
vplyv hélia je pod touto teplotou najhorší. Materiál sa 
vplyvom hélia začne rýchlejšie lámať. 

Ďalší degradačný vplyv na FM oceľ má vodík. 
Pri nízkych teplotách a dostatočne veľkej koncentrácii 
znižuje pružnosť a zvýrazňuje krehkosť materiálu. 

4.1 Prítomnosť chrómu (Cr) 

Mikroštruktúra zliatiny závisí od prídavku Cr 
v objeme. Hustota dislokácie nameraná pre zliatinu 
s obsahom Cr 9 % mala hodnotu 6,3x109cm-2  
a pre 11 % Cr 5,5x109cm-2. Zvyšujúci prídavok Cr 
znižuje koncentráciu defektov a zmenšuje veľkosť zrna, 
čo spôsobuje väčšiu tvrdosť ocele [8]. 

S prídavkom Cr stúpa aj tuhosť a prieťažnosť 
ožiareného materiálu. Platí to však len do určitej 
hodnoty prídavku. Pre vysoký obsah Cr (18 % a viac) 
vzniká opak - kompletné krehnutie materiálu. 

Ožiarenie zliatiny spôsobuje mikroštruktúrne 
zmeny vedúce k tvrdosti mriežky, čo podporuje nárast 
veľkosti napätia, nárast pôsobiacich krajných síl 
v mriežke a pokles celkového predĺženia mriežky. 
Vplyvom ožiarenia vznikajú dislokačné defekty závislé 
od prídavku chrómu. 

4.2 Efekt hélia (He) na 9Cr-Mo ocele 

Je veľmi dôležité skúmať vplyv He na kandidátne 
materiály pre HTR. Ak sa FM ocele budú používať na 
výrobu tlakových nádob reaktorov, alebo iných 
komponentov primárneho okruhu, budú s chladivom - 
héliom, v stálom styku. 

Pri experimentoch sa implantovalo He do zliatin. 
Výsledkom bolo spevnenie štruktúry, ktoré sa nemenilo 
s rastom koncentrácie He výrazne. 

Pri implantovaní He do materiálu vznikajú 
plastické defekty. Plastická deformačná zóna mala 
hĺbku jasne vymedzení implantačnou oblasťou, ktorá 
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v porovnaní s čistým železom bola pre FM oceľ o rád 
nižšia. Hélium sa najčastejšie usadzuje v dislokáciach. 
Jeho atóm je veľký, a to spôsobuje nehybnosť 
obsadených dislokácii [4]. 

Hélium pôsobí spevňujúco na materiál, ale 
veľkosť vytvrdzovania závisí od teploty. Pri 400 oC 
spôsobuje implantácia He len malé spevnenie materiálu, 
naproti tomu pri 250 oC sa ukázalo veľké 
vytvrdzovanie. Čím je nižšia implantačná teplota, tým je 
väčšie spevnenie a vyššia redukcia pružnosti.  

Po ožiarení materiálu He, klesá medza pevností 
s poklesom teploty. To znamená, že pri dostatočne 
veľkej koncentrácie He a malej teplote môže nastať až 
pretrhnutie materiálu [3]. 

Martenzické ocele ukazujú menšie spevnenie 
v porovnaní s austenitickými nerezovými oceľami. He 
má veľký vplyv na austenitické ocele ale malý na FM 
ocele. 

5. Materiál T91 

T91 je nízko karbónová 9Cr-1MoVNb FM oceľ 
s veľkosťou zrna 37µm. Pôvodne bola vybraná ako 
materiál pre prepravníky tekutého olova a tiež ako 
štruktúrny materiál pre spalačný cieľ v urýchľovačoch. 
Materiál T91 je navrhnutý pre aplikácie odolávajúce 
vysokej teplote, tam kde je pravdepodobný výskyt 
radiačného poškodenia, zadržiavania vysokoteplotných 
intenzít, a kde je potrebná odolnosť proti preťaženiu. 
Patrí sem aj AZ jadrových reaktorov. 
 
Tab. 2. chemické zloženie zliatiny T91 

     prvky       

zliatina C Si Mn P S Cr 

T91 0.092 0.15 0.48 0.012 0.004 8.32 

  Mo Ni Nb V W N 

  0.86 0.09 0.06 0.20 0.01 0.055 

5.1 Vlastnosti T91  

Správanie korodujúcej T91 je celkom odlišné 
od iných druhov podobne skúmaných ocelí. Javí sa, že 
korózia pokračuje ako transkryštálny a intersticiálny 
zánik oceľového elementu. Experimenty dokázali, že 
s nižším prídavkom Cr sa rýchlosť korózie zväčšovala. 

V prípade krehnutia a posuvu pevnostných 
kriviek po ožiarení, nebola zmena mikroštruktúry tak 
veľká, že by mala vplyv na existenciu materiálu 
v rádioaktívnom prostredí. 

Jednou stratégiou pre zlepšenie odolnosti voči 
preťaženiu je cez štruktúru zrnových hraníc. Hranice 
mriežky so súhlasnými stranami by mali byť odolnejšie 
voči zlomom z preťaženia.   

Pri tvarovaní T91 za studena zostáva v mriežke 
napínacia energia, ktorá sa prejavuje vznikom viacerých 
defektov. Žíhanie materiálu však spôsobí obnovu 
a zladenie oblastí hraníc a tak redukuje vzniknuté 
deformácie. 

5.2 Opracovanie T91 

Štandardné tepelné opracovanie zahŕňa 2 stupne. 
Prvým je žíhanie, prebiehajúce pri 1 066 oC približne 
46 minút. V tejto fáze sa štruktúra ocele kompletne 
austenitizuje a obsiahnuté karbóny sa rozpustia. 

Druhým stupňom opracovania je temperovanie 
teplotou 790 oC počas 42 minút na zníženie namáhania 
a zlepšenie tuhosti. Výsledkom temperovania 
martenzickej látky v mikroštruktúre je formovanie 
podzŕn vo feritovej matrici s prídavkami V, Nb 
a karbonitridmi zrazenými hlavne v dislokáciach vo 
vnútri podzrna a M23C6 zrazeniny na hlavnej 
austenitickej hranice zrna a podzrna.  

 

 
Obr. 1.  Mikroštruktúra T91 

 
Štruktúry podzrna, vytvorené martenzickou 

zmenou, zrazeninou karbidov a nitrokarbidov, sú 
primárne významné pre vysokoteplotnú pevnosť 
pri preťažení.  

Vyššie austenitizovacie teploty môžu byť 
výsledkom hrubšej predchádzajúcej veľkosti 
austenitového zrna a redukcie tuhosti a ťažnosti. 
Kritická teplota pre formovanie austenitu môže klesnúť 
až na 815 oC. Závisí to od koncentrácie premenených 
elementov. Prítomnosť obidvoch feritov, alebo 
netemperovaného martenzitu sa môže stať 
kompromisom pre zlepšenie tvrdosti aj 
vysokoteplotných vlastností materiálu. Žíhanie T91 
pri teplote 1 040oC bude úplne austenitizovať 
mikroštruktúru a rozpúšťať všetky karbidy [8]. 

Iný potenciálny problém bola prítomnosť hraníc 
zŕn karbidov, ktoré sú veľké asi ako špendlíková 
hlavička ( 0,14 až 0,6 µm), a zabráneniu pohybu hraníc 
zŕn počas tepelného opracovávania. Výsledky 
výskumov ukázali, že žíhanie rozpúšťa chrómové 
karbidy a temperovanie urýchli návrat elementov 
do originálnej mikroštruktúry. Nb, V karbidy 
a karbonitridy, ktoré sú veľmi jemné  
(10 až 50nm) a ťažko detekovateľné, sa nerozpúšťajú 
pri austenitizácii. Karbidy pripevňujú dislokácie a tak 
pomáhajú zlepšovať pevnosť pri preťažení. 
 
 
 



 sekcia: Jadrová technika ŠVOČ 2007 

13 

6. Materiál P91 
P91 je chrómová FM oceľ s prídavkom nióbu, 

vanádu a dusíka. Tento materiál bol vyvinutý 
v laboratóriu ORNL v USA. Ďalšie výskumné práce 
prebiehali v Japonsku. V Európe sa z P91 odvodil 
materiál E911, ktorý naviac obsahuje 1 % W.  
 
Tab. 3. chemické zloženie zliatin P91 a E911 

     prvky         

zliatina C Si Mn P S Cr Mo 

P91 0.10 0.45 0.50 0.019 0.002 9.12 0.96 

E911 0.11 0.20 0.35 0.007 0.003 9.16 1.10 

  Ni Nb V Al W N  

P91 0.05 0.060 0.21 0.004 - 0.040  

E911 0.23 0.068 0.23 0.007 1 0.072  

 
Mikroštruktúra skúmanej ocele P91 je 

vo všetkých stavoch tvorená vysokopopusteným 
martenzitom a pozostáva z feritických zŕn . 

 

 
Obr. 2.  Mikroštruktúra  a, P91   b, E911 

 
Malý rozdiel v zložení E911 a P91 sa prejavuje 

vo vlastnostiach ale aj pri spracovaní materiálov. 
Pri tepelnom opracovaní majú zliatiny rôzne teploty. 
 
Tab. 4. Teploty spracovania zliatin 

Zliatina Teplota 
normalizovania 

(oC) 

Teplota 
temperovania 

(oC) 
P91 1040 740 

E911 1060 760 
 
Teplotná rozťažnosť E911 je mierne vyššia ako 

pre P91. Oba materiály si zachovávajú väčšinu 
pružných vlastnosti skoro až do 700 oC. Materiály sú 
schopné bez problémov odolávať dlhodobému 
tepelnému zaťaženiu. Limit prevádzkovej teploty, ktorý 
sa odporúča dodržiavať pre tieto materiály je 600 oC. 

Pri vyšších teplotách už začína redukcia pružných síl 
a následne vznik prasklín. 

P91 sa experimentálne vystavilo teplote 550 oC 
na viac ako 89 000 hodín. Počas tohto sledovaného 
obdobia neboli pozorované väčšie praskliny spôsobené 
vysokoteplotnou expozíciou. Dá sa očakávať, že čím 
dlhšie bude materiál vystavený vysokým teplotám a čím 
bude teplota vyššia, tým nastane väčšia redukcia 
pružných vlastností. Pre materiál P91 sa prvé malé 
zmeny pružnosti pozorovali v čase 1 500 hodín, pričom 
zaťažiteľnosť mierne poklesla. Pre iné materiály sa 
bežne pozoruje zmenšenie pružných síl o 10 % už 
pri expozícii 1 000 hodín. Redukcia plochy materiálu 
pri vysokých teplotách poklesla menej ako 50 %. 
Najnižšia redukcia plochy je pri teplote 650 oC [5]. 

Hodnota ťažnosti P91 sa s teplotou veľmi 
nemení. Po 3 000 hodinách vystavenia materiálu 
vysokým teplotám sa však výraznejšie zvyšuje 
pravdepodobnosť počtu fraktúr spôsobených 
krehkosťou. Pre oceľ P91 je krehnutie pomalšie ako 
pre E911. 

P91 možno zvárať viacerými komerčnými 
metódami. Oproti ostatným chrómovým oceliam sa 
však zvára ťažšie, čo je spôsobené obsahom dusíka, 
ktorý sa môže uvoľňovať v plynnej forme. 

Mikroštruktúra ocelí P91 a E911 je 
charakteristická schopnosťou regenerácie 
po vyformovaní subzŕn. Počas regenerácie sa zmenšuje 
množstvo dislokácii, ktoré sú nahradené martenzickou 
štruktúrou. Pre E911 je rýchlosť regenerácie väčšia 
v porovnaní s P91. Po dobe 1 000 hodín je regenerácia 
ukončená. Vysoká hustota dislokácie však stále zostáva 
aj v stabilnej mikroštruktúre. 

Vo vnútri subzrna sa v dislokáciach zrážajú 
karbidy a karbonitridy. Obsadené dislokácie majú 
znemožnený pohyb po kryštalickej mriežke. Obidve 
ocele obsahujú M23C6, ktorý po 1 000 hodinách 
starnutia pri teplote 650 oC zhrubne z 200 nm 
na 400 nm.  

Najdôležitejší degradačný proces ovplyvňujúci 
reálnu životnosť materiálu je zväčšovanie 
medzičasticových vzdialeností počas dlhodobého 
vysokoteplotného zaťaženia. 

P91 má významný rast stability v závislosti 
od teploty a dobrú koróznu rezistenciu v plynných 
prostrediach a hlavne vo vodíkovom prostredí. Vo vlhku 
P91 rýchlo koroduje.  

P91 a E911 sú veľmi dôležité materiály, ktoré sa 
uplatnili: 

- v tepelných energetických systémoch, 
- v systémoch pre rafináciu a kompresiu vodíka, 
- v systémoch pre spracovanie surového oleja. 
P91 je vhodné pre konštrukciu vyhrievačov 

s pracovnými teplotami v rozmedzí 570 – 620 oC. Ak sa 
z P91 vyrobia potrubia, ich hrúbka steny bude vždy 
menšia ako pre iné ocele. Nemožno však zabúdať 
na teplotný limit materiálu. 
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7. Záver 

Ferito – martenzické ocele majú vhodné 
vlastnosti, ktoré sú dôležité vo vysokoteplotných 
reaktoroch. Veľký vplyv na charakter materiálu má 
práve koncentrácia chrómu. Pri vyššej hladine chrómu 
v zliatine je vyššia odolnosť proti krehnutiu, korózii 
a opúchaniu materiálu.  

Podmienkou zachovania týchto dobrých 
vlastností je, aby prevádzková teplota materiálu nebola 
nižšia ako 650 K. Pri nižšej teplote nastáva výrazné 
krehnutie materiálu vplyvom hélia a ožiarenia. 
Pri nízkych teplotách sa významnejšie prejavuje aj 
vplyv vodíka na  mikroštruktúru. 

Vysokoteplotné komponenty vyrobené  
z ferito – martenzickej ocele sa môžu vystaviť 
maximálne teplote 825 K. Ak hodnota teploty bude 
dlhodobo vyššia, nastane rýchla redukcia pružných síl 
a materiál bude náchylný k lámaniu. 

Z ferito – martenzickej ocele môžu byť 
konštruované tlakové nádoby reaktorov a útroby 
chladenia, ktoré majú prevádzkové teploty od  450 oC 
do  550 oC. 
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Abstrakt  
 
Cieľom predkladaného príspevku je popísať proces 
vyraďovania z hľadiska jeho vplyvu na životné 
prostredie a obyvateľstvo. Príspevok stručne načrtne 
problematiku vyraďovania z prevádzky, venuje sa 
vplyvu vyraďovania na životné prostredie 
a obyvateľstvo a nakoniec uvedie materiály, ktoré 
vznikajú počas procesu vyraďovania ako aj ich 
rozdelenie na základe ich aktivity. Príspevok je 
zakončený schémou vplyvu vyraďovania na životné 
prostredie. 

1. Úvod 

Jadrové zariadenia zastávajú významné miesto 
v súčasnom rozvoji energetiky, vedy a výskumu. 
Jadrové elektrárne tvoria dôležitú časť energetických 
výrobných blokov a svojím inštalovaným výkonom 
patria k významným producentom elektrickej energie vo 
svete. Každé technologické zariadenie je limitované 
dobou jeho životnosti a a v určitom čase je potrebné 
pristúpiť k jeho definitívnemu odstaveniu a likvidácii. 

2. Vyraďovanie jadrového zariadenia 
z prevádzky 

Vyraďovanie z prevádzky predstavuje súbor 
administratívnych, technických činností, ktoré je 
potrebné vykonať pre odstavenie jadrového zariadenia 
s prihliadnutím na vplyvy pôsobiace na bezpečnosť 
obyvateľstva a personál jadrových zariadení 
zúčastňujúceho sa na vyraďovaní. 

2.1 Ciele a varianty vyraďovania 

 Typickým predstaviteľom jadrového zariadenia 
je jadrová elektráreň. Inventár rádioaktivity jadrovej 
elektrárne pred jej vyraďovaním obsahuje kontamináciu 
technologických zariadení a stavebnej časti, indukovanú 
aktivitu konštrukčných častí reaktora a jeho blízkeho 

okolia. Dôležitou súčasťou je aj vyhoreté palivo, ktoré 
sa nepovažuje za rádioaktívny odpad a nakladá sa sním 
podľa osobitých predpisov. Indukovaná aktivita bude 
v procese odstraňovaná a spracovávaná optimálnym 
spôsobom s minimálnym vplyvom na zdravie 
a bezpečnosť obyvateľstva, zúčastnený personál ako aj 
na životné prostredie. 
 Konečným cieľom vyraďovania JZ (jadrové 
zariadenie) z prevádzky je uvoľnenie lokality pre iné 
účely po odstránení aktivity. Keďže prirodzený rozpad 
neumožňuje uvoľnenie lokality v rozumnom čase, 
aktivita sa znižuje rôznymi spôsobmi (ako napr. 
dekontamináciou alebo demontážou komponentov). 

Podľa MAAE (Medzinárodná agentúra pre 
atómovú energiu) sú v súčasnosti definované tri 
základné varianty vyraďovania JZ z prevádzky: 
okamžitá demontáž, odložená demontáž a uloženie na 
mieste. Okamžitá demontáž predstavuje bezprostredné 
odstránenie všetkých rádioaktívnych materiálov 
z jadrového zariadenia a transport do vopred určeného 
miesta, kde budú tieto materiály buď skladované (na 
určitú dobu) alebo dlhodobo uložené. Odložená 
demontáž umožňuje pokles rádioaktivity vplyvom 
prirodzeného rozpadu rádionuklidov pred definitívnou 
demontážou zariadenia, čo prináša uľahčenie demontáže 
uskutočnenej neskôr, redukovanie radiačnej záťaže 
pracovníkov vykonávajúcich samotné vyraďovanie, ako 
aj zníženie objemu a kategórie RAO (rádioaktívne 
odpady) vzniknutých v procese vyraďovania. Uloženie 
na mieste v podstate predstavuje proces fixácie 
kontaminovaných alebo aktivovaných materiálov na 
mieste, v rámci časti pôvodného zariadenia. To 
znamená, že miesto, kde sa jadrové zariadenie nachádza 
sa stane úložiskom rádioaktívneho odpadu. 
V skutočnosti sa varianty vyraďovania modifikujú 
respektíve sú kombináciou uvedených troch základných 
variantov. 

2.2 Charakterizácia činností pri vyraďovaní 

 Cieľom technologických postupov pri 
vyraďovaní je odstránenie aktivity z technologických 
systémov a zo stavebnej časti, čo sa dosiahne 
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dekontamináciou, demontážou zariadení, spracovaním 
a úpravou RAO a likvidáciou nekontaminovaných 
odpadov, ktoré vznikli pri demolácii objektov. 
Výsledkom je uvoľnenie lokality pre iné použitie. 
Technologické postupy pri vyraďovaní je možné 
rozdeliť do nasledovných skupín: preddemontážna 
dekontaminácia, demontáž, podemontážna 
dekontaminácia, dekontaminácia stavebných povrchov, 
dozimetrické kontroly, demolácia objektov, obnovenie 
lokality a spracovanie, úprava, transport a skladovanie 
rádioaktívnych materiálov. Okrem technologických 
činností, ktoré priamo súvisia s procesom, existuje 
množstvo ďalších, nepriamych. Tie dopĺňajú 
a zabezpečujú technologické činnosti a začínajú sa ešte 
v dobe prevádzky JZ. 

3. Vplyv vyraďovania na životné prostredie 

V tejto časti sú popísané technologické postupy (resp. 
činností) vykonávané pri vyraďovaní JZ z prevádzky, 
ktoré majú priamy vplyv na životné prostredie. Tento 
vplyv sa prejavuje prostredníctvom organizovaných 
plynných a kvapalných výpustov. 

3.1 Technologické činnosti z hľadiska ich 
vplyvu na životné prostredie 

Pri vykonávaní hore uvedených technologických 
postupov sa v rôznej miere uvoľňujú aerosóly do 
pracovného priestoru, prípadne do priestoru 
technologických zariadení, odkiaľ sú 
vzduchotechnickými systémami odsávaní, filtrované, 
monitorované a prostredníctvom komína organizovane 
uvoľňované do životného prostredia. Taktiež tu 
vznikajú v rôznej miere aj kvapalné rádioaktívne 
odpady, ktorých priamy vplyv na životné prostredie je 
daný až procesom ich čistenia, úpravy, spracovania 
a organizovaného vypúšťania do životného prostredia. 
Osobitnú skupinu činností s vplyvom na životné 
prostredie tvoria uvoľňovanie materiálov a ukladanie 
upravených rádioaktívnych odpadov.  
 Preddemontážna dekontaminácia: Cieľom 
dekontaminácie je výrazne zníženie ožiarenia 
pracovníkov ako aj tvorby aerosólov pri nasledujúcej 
demontáži. Kontaminácia môže byť klasifikovaná tromi 
základnými skupinami nasledovne: 

• voľná kontaminácia – je ľahko odstrániteľná 
jednoduchými metódami 

• stierateľná kontaminácia – je odstrániteľná 
bežnými dekontaminačnými technikami 

• fixovaná kontaminácia – odstraňuje sa súčasne 
aj s povrchovou vrstvou materiálu 

Počas preddemontážnej dekontaminácie vzniká 
množstvo sekundárnych kvapalných RAO vo forme 
dekontaminačných roztokov. Určitá časť rádioaktivity 
uniká do vzduchu vo forme aerosólov, z ktorých časť je 
odsávaná vzduchotechnickými filtrami a kontrolovane 
vypúšťaná do ovzdušia a časť ostáva v pracovnom 
priestore. 

 Demontáž: Cieľom demontážnych techník je 
primárna fragmentácia technologických zariadení, 
balenie na mieste a odvoz na miesto ďalšieho 
spracovania. Predmetom demontáže sú vyraďované 
technologické zariadenia a kontaminované časti 
stavebných štruktúr. Vzniká tu podstatná časť tuhých 
rádioaktívnych odpadov, väčšina z nich sú kovové 
odpady. Skoro celá rádioaktivita pôvodného materiálu 
ostáva deponovaná na výstupnom materiály, iba časť 
uniká do vzduchu vo forme aerosólov. 
 Podemontážna dekontaminácia: Cieľom 
podemontážnej dekontaminácie je zníženie úrovne 
kontaminácie komponentov z demontovaných zariadení, 
čím sa dosahuje recyklácia maximálneho množstva 
kovových odpadov vďaka zníženiu úrovne 
kontaminácie na úroveň vyhovujúcu pre uvoľnenie do 
ŽP (životné prostredie) a redukcia množstva 
rádioaktívnych materiálov. Vznikajú tu sekundárne 
kvapalné RAO vo forme dekontaminačných roztokov, 
vôd z hygienických slučiek. Určitá časť rádioaktivity 
uniká do vzduchu vo forme aerosólov.  
 Dekontaminácia stavebných povrchov: Jej 
cieľom je zníženie kontaminácie a následné uvoľnenie 
maximálneho množstva pôvodne rádioaktívnych 
materiálov, spĺňajúcich limity pre uvoľnenie, do 
životného prostredia. Vznikajú tu podobné odpady ako 
pri preddemontážnej a podemontážnej dekontaminácii, 
pretože sa opäť jedná o dekontaminačné techniky. 
 Dozimetrické kontroly: Základné rozdelenie je 
nasledovné: 

• radiačný prieskum jadrového zariadenia 
• dozimetrická kontrola stavebných povrchov 

pred demoláciou 
Cieľom dozimetrickej kontroly stavebného 
povrchu je potvrdiť stav, že povrchová 
kontaminácia je pod limitnou úrovňou. 

• dozimetrická kontrola materiálov 
uvoľňovaných do životného prostredia 
Cieľom je potvrdenie neprekročenia limít pre 
uvoľňované materiály. 

• dozimetrická kontrola upravených 
rádioaktívnych odpadov  
Cieľom je potvrdenie neprekročenia limít pre 
ukladanie odpadov; tiež je v tejto činnosti 
zahrnuté aj dokladovanie aktívneho zloženia 
upravených odpadov. 

Pri týchto činnostiach nedochádza k prerozdeleniu 
aktivity. 
 Demolácia objektov, obnovenie lokality: 
Demolačnými technikami je odstránená stavebná časť 
JZ, ktorá nie je určená na opätovné použitie. Vzniká tu 
množstvo nekontaminovaného stavebného odpadu, 
ktorý sa buď odváža na skládky alebo sa recykluje. 
Obnovenie lokality predstavuje činnosti ako úprava 
terénu zatrávnenie, zalesnenie a podobne, ktorých 
cieľom je uvedenie lokality do cieľového stavu. 
 Spracovanie, úprava, transport, skladovanie 
a ukladanie RAO: sú to technologické postupy ktorých 
cieľom je redukcia a úprava RAO do spevnenej formy 
a ich umiestnenie do vláknobetónových kontajnerov. Pri 
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technologických procesoch dochádza k tvorbe plynných 
výpustov a pri niektorých procesoch aj k tvorbe 
kvapalných výpustov. Spracovaním sa rozumie prevod 
rádioaktívneho odpadu do redukovanej formy, ktorá ale 
ešte nie je vhodná na finálne uloženie.  

3.2 Plynné a kvapalné výpusty 

Pri limitovaní výpustov z jadrových zariadení sa 
vychádza z legislatívne stanovených základných hodnôt 
ožiarenia jednotlivcov z kritickej skupiny obyvateľstva. 
Limitovanie výpustov má niekoľko aspektov. Prvým sú 
administratívne - na vypúšťanie rádioaktívnych látok 
dáva povolenie orgán na ochranu zdravia. Limity pre 
vypúšťanie kvapalných výpustov do povrchových vôd 
sú však stanovené tiež Okresným úradom životného 
prostredia, pod správu ktorého spadá povodie, do 
ktorého sa vypúšťa, v úseku pod výpustom. Podľa 
nariadenia vlády Slovenskej Republiky č. 345/2006 
možno vypúšťať plynné a kvapalné výpusty z jadrových 
zariadení pod podmienkou, že efektívna dávka 
jednotlivca kritickej skupiny obyvateľstva neprekročí 
0,25 mSv v ktoromkoľvek kalendárnom roku, pričom 
táto hodnota sa vzťahuje na celkové ožiarenie 
z výpustov všetkých jadrových zariadení danej lokality. 
Druhým aspektom je limitovanie výpustov vo svete 
podľa zásad radiačnej ochrany ALARA (As Low As 
Reasonably Achievable)[3]. 
Plynné výpusty:  
Prakticky pri každej činnosti, pri ktorej sa manipuluje 
s rádioaktívnymi látkami v tuhej alebo kvapalnej forme, 
dochádza k uvoľňovaniu mikroskopických čiastočiek 
(aerosólov) do pracovných priestorov. Základným 
spôsobom znižovania množstva týchto látok je systém 
odvetrávania priestorov JZ a filtrácia vzduchu na 
filtračných jednotkách. Filtráciou sa znižuje úroveň 
vypúšťaných aerosólov minimálne 10 000 krát. Táto 
hodnota môže byť aj vyššia v prípadoch, ak sa 
používajú lokálne odsávacie filtračné systémy pri 
činnostiach súvisiacich s demotážou alebo 
dekontamináciu častí s vyššou kontamináciou. Základný 
spôsob vstupu plynných výpustov do životného 
prostredia je ich kontrolované vypúšťanie (vypúšťanie 
je monitorované a kontrolované tak aby nedošlo 
k prekočeniu povolených hodnôt aktivity výpustov) do 
vyšších atmosférických vrstiev pomocou ventilačných 
komínov, čím sa zabezpečuje riedenie výpustov 
v atmosfére[2]. 
Kvapalné výspusty: 
Počas prevádzky technologických liniek na spracovanie 
RAO vznikajú odpadové vody, ktoré sa môžu vypúšťať 
do povrchových tokov. Odpadové vody sú potenciálne 
rádioaktívne kontaminované vody (napr. chladiace 
vody) alebo sú to vody z technologických procesov, 
ktoré prešli viacerými stupňami ich čistenia (napr. 
kondenzované vody z odpariek na zahusťovanie 
kvapalných RA odpadov). Takéto odpadové vody sa 
môžu vypúšťať do životného prostredia pri uplatnení 
podobného princípu limitovania ako v prípade plynných 
výpustov[2]. 
 

Tab. 1. Výpusty rádiokatívnych látok z EBO do okolia 
Plynné rádioaktívne výpusty 

 Aerosóly 
[Mbq] 

Jód 131I 
[MBq] 

Vzácne plyny 
[GBq] 

Rok 
2006 

15,28 20,222 10 389 

Ročný 
limit 

8,0.104 6,5.104 2,0.106 

Čerp. 
limitu 

0,019 % 0,031 % 0,519 % 

Kvapalné rádioaktívne výpusty 
 Trícium 

[Gbq] 
Korózne a štiepne 
produkty [MBq] 

Rok 
2006 

4556 33,68 

Ročný 
limit 

20 000 13 000 

Čerp. 
limitu 

22,8 % 0,26 % 

 
 
Počas vyraďovania vznikajú aerosóly a trícium na 
rozdiel od prevádzky, kedy sú prítomné aj rádioaktívne 
vzácne plyny. Prax ukazuje, že výpusty do ovzdušia sú 
dlhodobo podlimitné[6]. 

3.3 Spracovanie a úprava rádioaktívnych 
odpadov 

Spracovanie pevných odpadov:  
Lisovanie – podstatou je redukcia objemu a zvýšenie 
mernej hmotnosti odpadového materiálu. Využíva sa vo 
veľkej miere pri spracovávaní nízko a stredne aktívneho 
odpadového materiálu. Rozlišujeme dva druhy lisovania 
– nízkotlakové (10 až 100 ton) a vysokotlakové (nad 
100 ton). Nízkotlakové lisovanie znižuje objem 2 - 6 
krát. Vyššie redukcie objemu pevných RAO sa dosahuje 
vysokotlakovým lisovaním (tu je objemový redukčný 
faktor 10 - 20). Výsledným produktom je výlisok.  
Spaľovanie – účinná metóda pre redukciu objemu 
spáliteľnej časti pevného, prípadne aj organického 
kvapalného, rádioaktívneho odpadu. Najčastejšie 
využívané je spaľovanie vo vzduchu, ktorého podstatou 
je spaľovanie horľavých organických látok (pri 
dostatočné vysokých teplotách – 600 až 800°C). Počas 
spaľovania vznikajú sekundárne odpady ako popol, 
vzduchotechnické filtre alebo pracie vody z čistenia 
plynných spalín, ktoré sú ďalej spracovávané (pevné 
RAO – lisovanie a následná cementácia, pracia voda je 
upravovaná cementáciou). Výhodou spaľovania vo 
vzduchu je vysoký objemový redukčný faktor (80 - 
150), dekontaminačný faktor (105 - 107) a mineralizácia 
organických látok, čím sa odstraňujú problémy 
biologického rozkladu skladovaných odpadov. 
Pretavovanie – účinná technika na dekontamináciu 
a opätovné použitie materiálov kovových odpadov. 
Počas procesu tavenia nastáva redistribúcia 
rádionuklidov prítomných ako kontaminanty, pričom 
v tavenine zostávajú len prvky podobné železu, ostatné 
prechádzajú do trosky a čiastočne do pecných plynov. 
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Metóda poskytuje maximálne možnú hranicu objemovej 
redukcie (80 až 90), dekontaminačný faktor dosahuje 
hodnoty 103 – 104 a finálna matrica (kovový ingot) sa 
vyznačuje výbornými vlastnosťami týkajúcimi sa 
pevného viazania inkorporovaných rádionuklidov 
v kovovej mriežke a dlhodobej fyzikálno-chemickej 
stability. Pretavený kov je uvoľnený do ŽP priamo 
alebo po skladovaní za účelom zníženia aktivity[1]. 
Spracovanie kvapalných odpadov: Najuniverzálnejšia 
metóda spracovania kvapalných RAO je odparovanie 
kvapalných RAO. Poskytuje dekontamináciu (použitím 
odpariek sa dosahuje  vysoký dekontaminačný faktor – 
103 až 106) a vysoké koncentrovanie (často viac ako 100 
až 1000 násobná redukcia objemu). Koncentrácia 
kvapalného RAO je realizovaná na odparovacom 
zariadení. Odparením kvapalného RAO  pri teplote varu 
sa odparí prevažná časť vody. Tá sa kondenzuje 
v chladiči a je odvádzaná ako skoro neaktívny destilát 
na dočistenie. Výstupným produktom je koncentrát, 
ktorý sa následne bitúmenuje alebo cementuje 
a kondenzát, ktorý sa čistí a po kontrole vypúšťa do ŽP. 
Ďaľšie metódy sú: chemická precipitácia, iónová 
výmena, extrakčné procesy, elektrochemické procesy, 
reverzná osmóza, mikrofiltrácia, ultrafiltrácia, 
biotechnologické procesy[1]. 
Spracovanie plynných odpadov: Vzhľadom 
k vlastnostiam plynných RAO nie je možné ich 
koncentrovať, stabilizovať ani izolovať a preto jediný 
spôsob ich zneškodňovania je kontrolované vypúšťanie 
do atmosféry. Toto vypúšťanie neohrozuje okolité 
obyvateľstvo s prihliadnutím na rýchle riedenie vo 
vzduchu a rádiologický charakter vypúšťaných 
plynných RAO. Výpusty plynných RAO sa pohybujú na 
úrovni desatín percenta povolených ročných limitov 
a ich vplyv na životné prostredie je dlhodobo 
podlimitný. 
Úprava rádioaktívnych odpadov:  
Bitúmenácia - technologický postup zmiešavania solí 
koncentrátu s bitúmenom (asfaltom). Podstatou metódy 
je odparenie kvapalného koncentrátu prakticky do sucha 
(pri teplotách 160 - 200°C) za súčasného premiešavania 
bezvodných solí s roztaveným bitúmenom. Objemový 
redukčný faktor sa pohybuje od 0,5 až do 0,8. Výsledný 
produkt – bitúmen – sa plní do sudov, kde po 
vychladnutí stuhne. Následne sa sudy zaviečkujú  
a môžu  byť transportované do dočasných skladov 
RAO, prípadne, po úprave, vo VBK presunutý na 
konečné uloženie. Výhodou tejto technológie je nízky 
koeficient vylúhovania, čo znamená znemožnenie 
uvoľňovania zachytených rádioaktívnych látok aj pri 
zatopení úložiska rádioaktívnych odpadov vodou. 
Bitúmen sa vyznačuje aj vysokou teplotnou a radiačnou 
stabilitou a plasticitou. Nevýhodou bitúmenácie je 
horľavosť bitúmenu, výbušnosť v prítomnosti 
oxidovadiel, biologická rozložiteľnosť, vyššie 
investičné náklady a vyššia náročnosť na obsluhu 
zariadenia. 
Cementácia – je založená na viazaní vody obsiahnutej 
v koncentrátoch cementom. Produkt sa balí buď do 
oceľových sudov, alebo do vláknobetónových 

kontajnerov. Cementácia je vhodná pre nízko a stredne 
aktívne koncentráty, ionexy, kaly a je využívaná ako 
fixačné médium pre zaliatie pevných odpadov 
a spracovávaných biologických odpadov. Výhodou 
cementácie je nízka energetická náročnosť, 
jednoduchšia technológia a nehorlavosť výsledného 
produktu. Nevýhodou tejto metódy je významne 
zväčšenie objemu zafixovaného produktu 2 až 3 krát, 
v porovnaní s s bitúmenovým produktom vyššia 
vylúhovateľnosť 10 až 100 krát, vysoká porozita 
produktu, veľká váha blokov a náročná dezaktivácia 
zariadenia po odstavení. 
Vitrifikácia – (zosklenenie) je fixácia RAO do sklenenej 
matrice. Vitrifikácia je z jednou z vhodných metód na 
spracovanie vysokoaktívnych RAO vďaka odolnosti 
sklovitých systémov voči radiačnému namáhaniu. Preto 
sú navrhnuté pre spevňovanie kvapalných 
vysokoaktívnych RAO. Dosahuje objemový redukčný 
faktor  0,12. Výhodou vitrifikácie je nízka oddelitelnosť 
od skla, vysoká chemická a radiačná stabilita produktu, 
ako ja mechanická odolnosť. Fixácia RAO do skla 
zaručuje nízku vylúhovateľnosť. Sklo je vysokoodolný 
materiál proti chemickým vplyvom a ma dobrú tepelnú 
vodivosť. Nevýhodou tejto metódy je relatívne vysoká 
spotreba energie, pretože proces začína vysušovaním, 
pokračuje kalcináciou a denitráciou. V konečnom 
dôsledku táto technológia zahŕňa tavenie skla. Tieto 
procesy vyžadujú veľké množstvo energie. Vysoká je aj 
cena samotného pracoviska. 
Ďalšie možné postupy sú kalcinácia, polymerizácia[1]. 

3.4 Ukladanie a uvoľňovanie rádioaktívnych 
odpadov do životného prostredia 

Ukladanie rádioaktívnych odpadov: Základným krokom 
v procese nakladania s rádioaktívnymi odpadmi je ich 
ukladanie. Balené formy rádioaktívneho odpadu sa 
trvalo umiestňujú do úložiska. Ukladanie je konečné 
a preto je potrebné zabezpečiť a realizovať také bariéry, 
ktoré by zabraňovali nežiadúcim vplyvom ukladaného 
materiálu na životné prostredie. Pre trvalé uloženie 
RAO je potrebné vytvoriť minimálne tri bariéry voči 
prieniku do životného prostredia: 

• fixačný materiál – zabraňuje rádionuklidom sa 
voľne pohybovať a uniknúť z úložiska 

• inžinierske bariéry – zabránia úniku 
rádionuklidov do okolia a proti  vniknutiu vody 
do úložiska 

• vhodná geologická stavba úložiska 
Súčasné prevádzkové úložiská možno rozdeliť do dvoch 
tried: povrchové a podpovrchové, a hlbinné. 
Povrchové a podpovrchové  úložisko: Je oddelené od 
životného prostredia ílovou výstielku, izolovanou 
betónovou vrstvou a obsahujú systémy pre zberanie 
a monitorovanie dažďových vôd. Na Slovensku  je 
vybudované Republikové úložisko Mochovce, ktoré je 
určené na konečné uloženie pevných a spevnených 
nízko a stredne aktívnych RAO, vznikajúcich pri 
prevádzke a vyraďovaní JE, výskumných ústavoch, 
laboratóriách a nemocniciach v Slovenskej Republike.  
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Celková kapacita je 7 200 kontajnerov so súhrnným 
objemom 22 320 m3. Úložisko je v súčasnosti 
v prevádzke a po jeho uzatvorení bude prebiehať 
inštitucionálna kontrola po dobu 300 rokov. Všetky 

dôležité parametre na republikovom úložisku RAO sú 
dôsledne monitorované. Cieľom monitorovania je 
sledovať, že či je počas ukladania RAO, resp. po 
uzatvorení úložiska, zachovaná jeho schopnosť 
bezpečne oddeliť RAO od životného prostredia[4]. 
Hlbinné úložisko: Geologické ukladanie znamená, že 
vysokoaktívny rádioaktívny odpad a vyhoreté jadrové 
palivo sa po období dočasného skladovania umiestni do 
veľkej hĺbky 300-1000 metrov v geologickom prostredí, 
ktoré je z dlhodobého hľadiska veľmi stabilné. Izolácia 
RAO od biosféry na veľmi dlhú dobu sa docieli 
systémom viacnásobných izolačných bariér 
(multibariérový systém). Vhodnou voľbou úpravy 
odpadov, inžinierskych bariér a geologického prostredia 
sa rádioaktívny odpad izoluje od biosféry najmenej na 
niekoľko desaťtisíc rokov. Zvyškové rádioaktívne látky 
dosiahnu biosféru až po mnoho tisíc rokoch a to 
v koncentráciách, ktoré nie sú významne v porovnaní 
s prirodzeným pozadím rádioaktivity. Hlbinné 
geologické úložisko je pasívne a trvalé, bez požiadaviek 
na ďalšiu činnosť alebo inštitucionálnu kontrolu[5].  
„Landfill“ systémy: Slúžia na ukladanie veľkých 
objemov nízko kontaminovaných RAO, 
neuvoľniteľných v danom čase do ŽP. Sú to najmä 
kontaminované zeminy a stavebné odpady napr. betóny. 
Uvoľňovanie rádioaktívnych odpadov: 
V procese vyraďovania dochádza k vzniku pevných 
materiálov ako sú časti potrubí kovových 

technologických zariadení, tepelných izolácií, 
stavebných častí, betónov a podobne, ktoré majú na 
sebe vo väčšom či menšom množstve viazanú 
rádioaktivitu. Spôsoby nakladania s týmito materiálmi 

a ich vplyv na ŽP sú rôzne v závislosti od úrovne 
rádioaktivity v nich viazanej. Podľa spôsobu 
uvoľňovania možno kontaminované materiály rozdeliť 
do troch skupín : 

• nepodmienene uvoľňované materiály do ŽP 
• podmienene uvoľňované materiály do ŽP 
• materiály pre ukladanie do úložísk 

Nepodmienene uvoľnené materiály: Majú veľmi nízku 
úroveň viazanej aktivity a môžu byť v neobmedzenom 
množstve uvoľňované do ŽP a využívané 
v ľubovoľnom priemyselnom odvetví bez rizika 
ohrozenia zdravia obyvateľstva. Podľa nariadenia vlády 
Slovenskej Republiky č. 345/2006 o základných 
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia 
pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením 
základným kritériom pre nepodmienené uvoľnenie 
materiálov do ŽP je, že v žiadnom kalendárnom roku 
nesmie priemerná efektívna dávka kritickej skupiny 
obyvateľstva prekročiť 10 µSv a súčasne kolektívna 
dávka neprekročí 1man Sv, pričom sa musia zohľadniť 
všetky potenciálne cesty ožiarenia. 
Podmienene uvoľnené materiály: Sú v súčasnosti 
diskutovanou problematikou a ich budúcnosti sa venuje 
veľká pozornosť. 

Obr. 1. Schéma vplyvu vyraďovania na životné prostredie 
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4. Zhodnotenie 

Komplexne je vplyv vyraďovania na životné prostredie 
znázornený na obrázku č. 1. 
Do životného prostredia sa dostávajú materiály v troch 
skupenstvách. Pri vyraďovaní uvoľnené aerosóly, sú po 
filtrácii, chemickom a radiačnom monitorovaní za 
podmienky splnenia limitov vypúšťané cez ventilačný 
komín. Plynné výpusty sú riedené v horných vrstvách 
atmosféry a prax ukazuje, že ich vplyv na ŽP je vždy 
hlboko podlimitný. Kvapalné výpusty sa vypúšťajú 
spravidla do vodných recipientov a ich vplyv je 
podlimitný. RAO v spracovanej a upravenej forme sa 
ukladá v príslušnom type úložiska. Uložené odpady od 
životného prostredia oddeľuje systém niekoľkých 
inžinierskych bariér, ktoré sú konštruované tak, aby 
prípadné úniky z úložiska počas inštitucionálnej 
kontroly boli zachytené a odvedené a aj po ukončení 
kontroly podlimitné. Poslednú skupinu tvoria materiály 
uvoľňované nepodmienene, ktoré sa uvoľňujú podľa 
normy uvedenej v nariadení vlády Slovenskej 
Republiky č. 345/2006. 
V príspevku je zhodnotený súčasný stav problematiky 
vzniku, spracovania, úpravy a uvoľňovania materiálov 
vznikajúcich v procese vyraďovania z pohľadu vplyvov 
na životné prostredie. 
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3 Vedúci práce 

 
 
Abstrakt 
Cieľom práce je vytvoriť prehľad cien jadrového paliva, 
 jeho najdôležitejších zložiek, akými sú najmä cena 
prírodného uránu a cena obohatenia paliva. V práci sú 
načrtnuté predpokladané dopady vysokých cien paliva na 
budúci rozvoj jadrovej energetiky. Posledná časť je 
venovaná výpočtovému kódu DESAE, určenému na 
výpočet a porovnanie výhod a nevýhod rôznych jadrových 
systémov, ale aj na výpočet parametrov zadaného 
jadrového systému. Sú naznačené možnosti využitia kódu 
v praxi.   

1. Úvod  

Problematika tvorby cien jadrového paliva sa 
stáva v súčasnosti veľmi citlivou na celom svete. 
Všeobecne ceny a dostupnosť primárnych energetických 
zdrojov ovplyvňujú politické, ekonomické aj sociálne 
dianie vo svete. Zaznamenávame výkyvy v ťažbe 
a dodávkach ropy a zemného plynu, čo znepokojuje 
zodpovedných vo vládach mnohých štátov. Aj tieto 
okolnosti viedli k všeobecnej podpore rozširovania 
nových jadrových elektrární. Tento krok však prináša 
viacero problémov, ktorým treba čeliť, kým neprerastú do 
neúnosných rozmerov a ich riešenie nebude mať 
neúmerné nároky na financie. Treba vyriešiť otázku 
stability výroby a dodávok jadrového paliva a popritom 
to urobiť dostatočne citlivo, aby cena paliva nevzrástla 
príliš vysoko. Tiež je potrebné zabrániť 
nekontrolovanému úniku jadrového paliva, ktoré by 
mohlo byť použité na vojenské účely. 

Na dosiahnutie porovnateľnosti rôznych 
jadrových zariadení je potrebné vytvoriť jednotný, 
svetovo uznaný systém hodnotenia. Systém bol vytvorený 
Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu pod 
výskumným programom INPRO. Pre potreby tohto 
programu bol vytvorený výpočtový kód DESAE, schopný 
toto porovnanie uskutočniť. 

2. Vývoj cien jadrového paliva a jeho dopad 
na rozvoj jadrovej energetiky budúcnosti   

2.1 Prognóza jadrových kapacít 

Zvyšovanie jadrových kapacít v budúcnosti 
môžeme konkrétnejšie vidieť na predpovedi WNA z roku 
2003, ktorá ukazuje predpoklady vývoja kapacít na roky 
2003 až 2025. Predpoveď je na obrázku 1. 
 

 
Obr. 1. WNA prognóza jadrových kapacít v období 
rokov 2003 - 2030 [1] 
 
 
Tu WNA prezentovala zvýšenie kapacít na vyšších aj 
referenčných hladinách do roku 2025. Neskôr v roku 
2005 svoju predpoveď rozšírila až do roku 2030. 
V poslednom období zaznamenávame menší rast, hlavne 
v porovnaní s vyššou hladinou. Táto nepresnosť sa 
pravdepodobne pre ďalšie roky zníži. V poslednej 
predpovedi vyhliadky na jadrovú energetiku narástli ešte 
viac. Asi najdramatickejší prípad je Rusko, kde vláda 
plánuje zvýšiť podiel jadra zo súčasných 16% na 25% 
v roku 2030. Táto zmena bude vyžadovať postavenie 40 
nových reaktorov.  
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Obrázok 2 porovnáva hornú a referenčnú predpoveď 
WNA inštalovanej jadrovej kapacity v Rusku do roku 
2030 s hodnotami odhadujúcimi posledné avizované 
ruské expanzie pre roky 2020 a 2030. 
 
   

 
Obr. 2. WNA predpoveď vs. ruské plány [1] 
 
 
Toto porovnanie indikuje, že ruské plány prekračujú 
WNA predpoveď skoro dvojnásobne. Je dosť možné, že 
tieto plány sa úplne nezrealizujú, ale isté je, že ruská 
vláda už vyčlenila 25 miliárd dolárov na konštrukciu 
desiatich reaktorov. 
 
 Donedávna bola všetka pozornosť okolo 
rozširovania jadrových kapacít zameraná na Spojené štáty 
a západnú Európu, kde sa nachádza väčšina súčasnej 
inštalovanej kapacity. Pravda je však taká, že väčšina 
pridanej kapacity sa s veľkou pravdepodob-nosťou 
uskutoční vo východnej časti sveta, v krajinách ako 
Rusko, Čína a India, kde majú vlády oveľa väčšie slovo 
a možnosti v tom, kam budú smerovať finančné toky. 
Toto ilustruje obrázok 3, kde WNA porovnáva totálny 
projektovaný rast jadra s podielom prislúchajúcim 
„východu“, zahŕňajúcim aj východnú a juhovýchodnú 
Európu. A keďže sa jedná o predpoveď z roku 2005, 
nezahrňuje posledné ruské plány, ani iné najnovšie 
zmeny [1]. 
 
 

 
Obr. 3. Geografický rast jadrových kapacít [1] 
 
 

2.2 Ceny uránu 

Obrázok 4 ukazuje vývoj cien uránu v rokoch 
1969 až 2005. 

 
 

 
Obr. 4. Ceny uránu 1969 – 2006 [1] 
 
 
Ceny paliva sa v súčasnosti stávajú problémom pre 
predpokladaný prudký rozvoj jadrovej energetiky. 
V minulosti, keď bola jadrová energetika na okraji 
záujmu, sa trh s jadrovým palivom správal abnormálne. 
Ceny boli nízke, nerozširovali a neobnovovali sa kapacity 
produkcie. Tieto okolnosti môžu v súčasnosti veľmi 
negatívne vplývať na tempo rozvoja, v najhoršom prípade 
môžu tento plánovaný rozvoj aj ohroziť. Abnormalita 
trhu sa prejavila aj v prehnanej pozornosti dodávateľov 
na trhové ceny ovládané zásobami a továrne vytvárajúce 
prostredie, kde dopyt a ponuka boli stavané ďaleko od 
rovnováhy, až to vyústilo do stavu, keď výroba mala 
obrovské nesplnené zákazky a dodávatelia neinvestovali 
do novej produkcie. Takáto situácia je veľmi nebezpečná 
a ceny sa ľahko môžu vymknúť spod kontroly. 
 
 Dnes sme v roku 2007 a je vecou pohľadu, či sa 
ceny naozaj vymkli spod kontroly. Ceny stále rastú 
a nevieme, na akej hladine sa ustália. Správy hlásia, že 
niektorí producenti sú vypredaní, pričom spoločnosti 
majú stále záujem o dlhodobé kontrakty, čo môže viesť k 
„výbušnej situácii“. 
 
 Trh s uránom nie je jediným trhom, ktorý má 
problém so stabilitou cien. Výkyvy zaznamenáva aj trh 
s ropou. Oba tieto trhy boli negatívne zasiahnuté 
neočakávaným záujmom zo strany regiónov ako Čína či 
India. Rozmer zvýšenia cien uránu výrazne prevýšil ropu, 
pretože nepodlieha takým možnostiam obmedzenia rastu 
cien, ako je to u ropy. Rast cien ropy viedol k postaveniu 
skladov na zabezpečenie stability dodávok. Niečo 
podobné sa v prípade uránu neudialo. 
 
 V minulosti existovala teória, ktorá sa snažila 
vysvetliť prudký vzostup cien uránu cez zhluk udalostí 
alebo dodávateľský šok. Hlavná časť teórie bol požiar 
Olympijskej priehrady (USA), povodeň na rieke 
McArthur (USA) a iné okolnosti. Bola snaha, aby táto 
teória odvrátila pozornosť od fundamentálnych zmien, 
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ktoré sa v tom čase diali na trhu. Skutočnosť, že ceny 
pokračovali v raste aj potom, ako sa dodávatelia 
spamätali z nehôd len potvrdila, že trh sa významne 
zmenil [1]. 

2.3 Situácia a vplyv obohacovania na produkciu 
paliva 

Pri úvahách o zabezpečení dostatočného 
množstva jadrového paliva pre budúci rozvoj jadrovej 
energetiky netreba zabúdať ani na situáciu v oblasti 
obohacovania paliva. Táto oblasť je špecifická 
nerovnakým, menším nárastom cien v porovnaní s 
vzrastom cien uránu v poslednom období. To však 
nemusí a ani nie je signálom, že v dlhodobom meradle sú 
v zásobe dostatočné kapacity na obohacovanie. 
Predpovede vydané v poslednom období referenčnou 
hladinou WNA nemusia podľa predpokladov spoločnosti 
NUKEM vystihovať nárast kapacity, ako ukazuje 
obrázok 5. 

 
 

 
Obr. 5. Svetová kapacita jadrových elektrární podľa 
prognózy [2] 
 
Obohacovací priemysel postihli v poslednom období 
dobré správy, kde najdôležitejšie sú:  

- AREVA dostala potrebné povolenia na 
založenie podniku so spoločnou účasťou 
s Urenco na rozvoj centrifúgovej technológie 
a produkcie SWU (jednotiek separačnej práce).  

- Plány Urenco na expanziu v Európe pokračujú 
ako sa plánovalo. 

- LES dostala licenciu na konštrukciu a prevádzku 
Národného obohacovacieho zariadenia v Eunice 
v juhovýchodnom Novom Mexiku (USA). 

- Dohoda o použití vysoko obohateného uránu 
medzi USA a Ruskom stále funguje hladko. 

 
Keďže Rusko už viackrát avizovalo, že dohoda po 

uplynutí platnosti už nebude predĺžená, je obohacovanie 
na západe závislé od prípadného úspechu alebo 
neúspechu centrifúgovej technológie vyvíjanej americkou 
spoločnosťou USEC. Musí sa hlavne preveriť, či táto 
technológia dokáže súperiť so súčasnými technológiami 
na poli ekonomickej výhodnosti. 
 Momentálna situácia na trhu je nejasná. Rusko 
vytvorilo s Kazachstanom podnik so spoločnou účasťou, 
ale nie je jasné, či dokáže po dokončení nahradiť 

kapacity. Čína pokračuje vo svojom ambicióznom 
jadrovom programe, avšak vôbec nevenuje pozornosť 
zabezpečeniu svojich potrieb ohľadne obohacovania. 
A nevie sa ani to, či Rusko bude ochotné dodávať stále 
nové centrifúgy pre teoretickú potrebu na čínsky trh. 
Japonsko pracuje na novej centrifúgovej technológii, ale 
jej ekonomická rentabilita je tiež otázna. A nakoniec, 
diskusie ohľadne amerických a európskych reštrikcií na 
dovoz ruského SWU sú stále vyhrotenejšie. 
 
 Na základe skôr spomenutého plánovaného 
rozširovania jadrových kapacít a zvyšujúceho sa 
priemerného požadovaného obohatenia paliva do nových 
západných reaktorov, celosvetovo narastie dopyt po SWU 
zo 43 miliónov v roku 2005 na 71 miliónov v roku 2026, 
ako vidieť aj na obrázku 6. 
 
 

 
Obr. 6. Existujúce a plánované SWU kapacity 
a prognózovaný dopyt [2] 
 
 
Z grafu vidieť, že len v najbližších približne 10 rokoch 
bude 50% svetového dopytu pokrytých produkciou 
z nových generácií centrifúg, ktoré ešte nie sú postavené. 
Najhlavnejší odkaz plynúci z tohto grafu je však v tom, 
že svetová ponuka a dopyt po SWU budú v rovnováhe 
len do roku 2013. V tomto roku totiž vyprší dohoda USA 
a Ruska. Je jasné, že aj po tomto termíne sa budú musieť 
potrebné kapacity odniekiaľ vziať. 
 Ďalej je vidieť na grafe aj to, že náhrada 
difúznych technológií a expanzie, ktoré majú spoločnosti 
zahrnuté vo svojich plánoch do budúcnosti, budú 
uskutočnené približne v rokoch 2017-2018. Svetová 
produkcia SWU bude v tom čase rovnomerne rozdelená 
medzi Rusko a zvyšok sveta. Rozdiel medzi dopytom 
s ponukou bude však stále značný. Môže to vyriešiť 
ďalšia potenciálna výrobná expanzia. To je dnes ale 
problematické predpovedať s rozumnou presnosťou. 
Určitý pohľad na vec ilustruje obrázok 7. 
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Obr. 7. Svetová SWU kapacita a dopyt, t. j. 
existujúca, plánovaná a možná SWU kapacita [2] 
 
 
Spoločnosť NUKEM v tejto predpovedi predpokladá, že 
centrifúgové prevádzky budú fungovať na nominálne 
kapacity a medzi rokmi 2011 a 2026 bude k nim pridaná 
ešte kapacita 18 miliónov SWU. Tento prídavok by 
dokázal veľmi znížiť medzeru medzi dopytom a ponukou 
v týchto rokoch. 
 Situáciu v ponuky a dopytu na západe ukazuje 
obrázok 8. Ponuka a dopyt budú v rovnováhe do roku 
2013, po ktorom sa pravdepodobne vytvorí veľká 
medzera. Tento graf však ráta s negatívnou situáciou, 
kedy by sa západným spoločnostiam nepodarilo 
uskutočniť svoje expanzné plány. Ak sa do predpokladov 
zahrnú aj plánované extra kapacity, situácia bude vyzerať 
ako na obrázku 9. Medzera medzi ponukou a dopytom sa 
výrazne, nie však úplne preklenie. 
 
 

 
Obr. 8.  Dodávka a dopyt západných reaktorov po SWU 

(existujúca a plánovaná kapacita) [2] 
 

 
Obr. 9.  Dodávka a dopyt západných reaktorov po SWU 

(existujúca, plánovaná a možná kapacita) [2] 
 

Hlavný odkaz plynúci z grafov je nasledovný:  
       -  v dlhodobom horizonte bude určite na trhu    
              s obohacovaním paliva miesto pre všetkých   
              dodávateľov, vrátane Rosatomu (Rusko)  
              a potreba SWU bude ďaleko prekračovať  
              kapacity, ktoré majú spoločnosti v súčasnosti  
              v pláne........vybudovať.  
        -  bude potrebné, najmä po roku 2013, zrušiť  
              všetky obmedzenia na dovoz ruského SWU,  
              pretože západný trh sa bez týchto dodávok   
              nezaobíde [2]. 

 

2.4 Zásoby uránu 

 
Uránový inštitút v Londýne vytvoril odhad 

objemu zásob prírodného uránu dostupného v súčasnosti. 
Svetové zásoby najlepšieho uránu ťažiteľného súčasnou 
technológiou a zároveň ťažiteľného s nízkymi nákladmi 
(okolo 40 $/kg uránu) boli odhadnuté na 1,32 milióna ton. 
Pri súčasnej svetovej spotrebe 64 000 ton ročne by tieto 
lacné zásoby vydržali približne 20 rokov. Tento odhad je 
však mätúci. Celkové zásoby sú väčšie ako vyššie 
uvedená hodnota. Červená kniha posudzuje celkovú 
súčasnú uránovú základňu na 11 miliónov ton, v prípade 
ak sú zahrnuté aj menej overené, špekulatívne a drahšie 
zdroje. A pri súčasných cenách paliva je jasné, že časom 
bude finančne výhodné ťažiť aj na miestach, ktoré sa 
v teraz javia ako nerentabilné. Ráta sa aj s pokrokom 
v oblasti vedy a výskumu, s objavením nových, 
výkonných, lacných a bezpečných metód ťažby, ktoré 
ešte urýchlia prirodzený nárast objemu vyťaženého 
uránu. Plánuje sa napríklad získavanie uránu z fosfátov 
z morskej vody, čo sa za určitých okolností môže stať 
výhodným [3]. 

 
 Paradoxom v oblasti jadrového paliva však je to, 
že jadrové palivo sa len mení, nestráca sa. Toto je hlavný 
rozdiel oproti fosílnym palivám, ktoré zhoria, čím úplne 
zmenia svoju podstatu a ich zvyšky sa stávajú ďalej 
nepoužiteľnými pre získavanie energie a naviac ešte 
spôsobujú negatívne efekty tvorbou sklenníkových 
plynov, kyslých dažďov a poškodzovaním ozónovej 
vrstvy. Skoro všetko z 1,8 milióna ton uránu vyťaženého 
od roku 1945 môže byť identifikované v nejakej forme 
v súčasnosti. Je názorom neodbornej verejnosti, že 
odpadové materiály z palivového cyklu sú iba 
nebezpečenstvom, ktorého sa treba strániť. Je úlohou 
odborníkov tento názor zmeniť, aby mohol naplno 
nabehnúť rozvoj prepracovania jadrového odpadu a aby 
bolo ukázané, že je to aj ekonomicky výhodné. 
Získavanie uránu z odpadu bude zároveň ďalším krokom 
k zvýšeniu ekologickosti jadrovej energie.  

3. Výpočtový kód DESAE a jeho využitie 

 



 sekcia: Jadrová technika ŠVOČ 2007 
 

25 

 Kód DESAE (Dynamic of Energy System – 
Atomic Energy) je vyvíjaný ruskými odborníkmi 
v prostredí Matlab a má byť používaný hlavne pre 
potreby výpočtov a štatistík v rámci projektu INPRO 
(International Project on Innovative Nuclear Reactors and 
Fuel Cycles) [4]. Medzinárodný projekt inovatívnych 
jadrových reaktorov a palivových cyklov bol založený 
v roku 2000 na základe rezolúcie Generálnej konferencie 
MAAE (Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu) 
(GC(44)/RES/21). Súčasná verzia kódu je neúplná. 
Výsledkom má byť kód DES (Dynamic of Energy 
System), ktorý bude obsahovať možnosť porovnania 
rôznych energetických systémov medzi sebou z rôznych 
hľadísk. Z hľadiska spotreby primárnych zdrojov, objemu 
produkovaných odpadov, ekonomických a rôznych iných 
hľadísk. V súčasnosti je možné porovnávať medzi sebou 
len jadrové systémy. Hlavné určenie súčasnej verzie kódu 
je porovnávanie rôznych jadrových systémov medzi 
sebou. Je však možné použiť ho aj v oblastiach s jedným 
druhom jadrového systému, akým je systém Slovenska 
s reaktormi typu VVER – 440. Po čo najpresnejšom 
nadefinovaní domácich podmienok sa dajú z výstupov 
kódu získať užitočné informácie o inštalovanom výkone, 
výrobe elektrickej energie, spotrebe prírodného uránu, 
o potrebnom objeme SWU (jednotka separačnej práce), 
o objeme vyhoreného paliva ako aj o množstve 
potrebných financií na stavbu, vyraďovanie a prevádzku 
elektrárne. Kompletný zoznam výstupov je rozsiahly 
a umožňuje porovnať rôzne prevádzky elektrární veľmi 
komplexne. 
 

3.1 Model Slovenska v DESAE  

 
 Postup pri tvorbe modelu slovenského systému 
jadrových elektrární bol nasledovný. História začína až 
prvým reaktorom z bloku V1 v elektrárni Jaslovské 
Bohunice (EBO), pretože reaktor A1 fungoval len krátko 
a DESAE, keďže je určené hlavne pre budúce systémy, 
nemá vo svojej databáze údaje pre tento starý typ 
reaktora. Ďalej je v modeli predpokladané spustenie 2 
reaktorov elektrárne Mochovce (EMO) 3 a 4 v roku 2013. 
V súčasnosti fungujúce reaktory sú nadefinované podľa 
skutočnosti a vo výstupoch tvoria celistvý blok označený 
VVER - 440. Prvý reaktor z bloku EBO V1 je definovaný 
so skrátenou dobou fungovania a druhý bol nechaný 
s pôvodnou dobou, aj keď bude s veľkou 
pravdepodobnosťou tiež predčasne vyradený. 
 
 Vybrané výstupy z programu sú uvedené na 
obrázkoch 10 až 16.   
 

 
Obr. 10. Inštalovaná elektrická kapacita, GW 
 
 
 
 

 
Obr. 11. Kumulatívna spotreba uránu, t 
 
 
 
 

 
Obr. 12. Spotreba SWU a prírodného uránu, t/rok 
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Obr. 13. Produkcia ochudobneného uránu, t/rok 
 
 
 
 

 
Obr. 14. Vyhorené palivo v sklade vyhoreného paliva, t 
 
 
 
 
 

 
Obr. 15. Náklady na výstavbu a vyradenie jadrového 
systému, $/rok 
 
 

 
Obr. 16. Prehľad rôznych nákladov, $/rok  
 

4. Zhodnotenie 

 Práca podáva prehľad v oblasti cien jadrového 
paliva, ktorý je dôležitý pre celistvé chápanie potrieb 
jadrovej energetiky vo svete. V prehľade sú zahrnuté 
najdôležitejšie zložky tvoriace cenu paliva a je načrtnutý 
ich vplyv na produkciu paliva potrebnú pre 
bezproblémové fungovanie nových aj pracujúcich 
jadrových elektrární. Bol uvedený aj odhad zásob 
prírodného uránu na Zemi a odhad času, kým bude reálne 
tieto zásoby využívať. 
 
  V ďalšej časti práce bol stručne popísaný 
výpočtový kód DESAE a bol vytvorený model, ktorý 
momentálne pomerne presne vystihuje jadrový fond na 
Slovensku. Bol ukázaný výber výstupov programu, pre 
ilustráciu jeho využitia v našich podmienkach. 
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4 Vedúci práce 

 
Abstrakt 

 
V príspevku je spracovaný prehľad hlavných 
nedeštruktívnych metód skúšania (NDT),  ktoré sú 
používané pre kontrolu tlakových nádob reaktorov 
VVER 440/V-213 a iných zariadení nielen v jadrových 
elektrárňach ale aj v širokej praxi. Každá metóda je 
krátko charakterizovaná a je uvedený jej účel použitia.   

1. Úvod 

Tlakové nádoby jadrových reaktorov (TNR) sú 
určujúcim prvkom bezpečnosti a životnosti celej 
jadrovej elektrárne z viacerých dôvodov: 
- pri poškodení tlakovej nádoby nejde 

kompenzovať únik chladiva a tak zaistiť 
dostatočné chladenie aktívnej zóny čím by sa 
zamedzilo taveniu materiálu, 

- tlakovú nádobu je prakticky nemožné vymeniť, 
dá sa len kontrolovať jej stav.   

Nedeštruktívne skúšanie materiálu (NDT) má 
významnú úlohu v procese výroby a prevádzkovej 
kontroly TNR a aj iných dôležitých zariadení a ich častí. 
Umožňuje skoré zistenie vnútorných chýb materiálu, 
ktoré by mohli znemožniť jeho efektívne využitie alebo 
vyvolať haváriu konštrukcie počas doby prevádzky. 
Výhoda nedeštruktívnych metód oproti metódam 
deštruktívnym je v tom, že výrobok po skúške zostáva v 
nezmenenom stave pre ďalšie použitie. Metódy NDT 
skúšania jednotlivých typov polotovarov a výrobkov sú 
predpísané v príslušných normách a predpisoch. 
Pre detekciu a kvantitatívne vyhodnotenie zistených 
chýb sa v odbore nedeštruktívneho skúšania používa 
niekoľko metód využívajúcich rôzne fyzikálne 
princípy.   
Nedeštruktívne metódy skúšania môžeme rozdeliť z 
hľadiska praktickej aplikácie do dvoch základných 
skupín:  
a) Metódy pre zisťovanie chýb nachádzajúcich sa na 
povrchu alebo v blízkosti povrchu súčiastky alebo 
polotovaru (trhliny, preložky, vruby, neprievary, ap.): 

• vizuálna kontrola 
• kapilárna kontrola 
• magnetická prášková kontrola 
• metóda vírivých prúdov  

b) Metódy pre zisťovanie chýb v celom objeme (dutiny, 
vmestky, studené spoje, ap.)  

• rádiografické  
• ultrazvukové  

Okrem týchto základných metód existujú desiatky 
ďalších NDT metód a ich kombinácií. Z nich majú 
najväčšie praktické uplatnenie predovšetkým metódy:  

• skúšanie netesností  
• metóda akustickej emisie  
• metódy termografické  

 [1] 
Tab. 1. Zoznam prevádzkových kontrol TNR 

p.č. Zariadenie VT PT UT MT ET UTC UTP 
Rozsah 

[[[[%%%%]]]] 
I 

1 obvodové zvary TNR x   x   x     100 4 

2 nátrubok SAOZ - zvary, 
nástavce, návar... x   x   x     100 4 

3 hrdlo DN 500 - zvary, 
nástavce, návar x x x   x     100 4 

4 nátrubok NKTOV, zvary x x           100 4 

5 deliaca rovina - drážky, 
návary x x           100 1 

6 
deliaci prstenec, 

rozdeľovač toku, kolíky - 
zvary, návary 

x             100 4 

7 svorníky, matice, podložky x   x x x     100 4 

8 zákl. mat. prstencov a dna x   x   x     100 4 

9 návar prstencov a dna x   x     x x 10-100 4 

10 závit v prírube TNR x   x   x     100/12 4 
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12 návary v mieste zvarov vo 
valcovej časti TNR x       x x x 100 4 

13 návary v mieste zvarov 
medzi prstencami TNR x       x x x 75-100 4 

14 voľná príruba a závit. 
puzdro príruby x   x x       100 4 

 
Skratky: 
VT – vizuálna kontrola   
PT – kapilárna skúška 
UT – ultrazvuková kontrola 
MT – skúšanie magnetickou metódou práškovou 
ET –skúška vírivými prúdmi 
UTC - ultrazvuková skúška – creep  
UTP – ultrazvuková skúška – priľnavosť návaru 
I - Interval[roky] 
SAOZ – systém havarijného chladenia aktívnej zóny 
NKTOV – systém kontroly tlaku a odberu vzoriek 
chladiva 
TNR – tlaková nádoba reaktora 

2. Metódy NDT 

2.1 Vizuálna kontrola 

Vizuálna kontrola je jednou z najdôležitejších 
metód nedeštruktívneho skúšania materiálov a 
výrobkov. Spravidla predchádza skúškam inými 
nedeštruktívnymi metódami. Jej výhodou je 
skutočnosť, že informácie o chybách materiálov 
alebo výrobkov sú získané bezprostredne a nie je 
potrebná interpretácia ich indikácií, ako je to u 
väčšiny ďalších NDT metód. Kontrola vizuálnym 
hodnotením výrobkov je určená na zisťovanie 
zjavných chýb povrchu skúmaných častí, príp. aj 
niektorých vnútorných chýb materiálov, pokiaľ sú na 
skúmanom povrchu viditeľné. 
Kontrolu VT delíme na kontrolu: 

• priamu (voľným okom pomocou lupy alebo 
zrkadla)  

• nepriamu ( endoskopmi, periskopmi...) 

2.1.1 Priama 

Táto metóda je vhodná pre kontrolu všetkých častí 
konštrukcií, v prístupných i menej prístupných (voľným 
okom pozorovateľných) miestach bezdemontážnou 
technológiou. Pre uzavreté priestory je možné vytvoriť 
montážne otvory a vykonať kontrolu. 
 

2.1.2 Nepriama 

Vizuálna kontrola nepriama sa používa všade tam, kde 
nie je možné priame pozorovanie ľudským okom. 
Kontrola sa zameriava na tažko prístupné, väčšinou 
uzavreté povrchy a miesta. Takmer vždy sa jedná o 
priestory bez prírodného či vlastného osvetlenia [2]. 

 

Obr. 1. Nepriama vizuálna kontrola 
 

2.2 Kapilárna metóda 

Kontrola kapilárnymi metódami je rozšírená kontrolná 
technika kontroly povrchov výrobkov z rôzných 
materiálov. Skúšanie materiálov prostredníctvom 
kapilárnych metód je jednou z najstarších 
defektoskopických techník. Kapilárna metóda slúži 
k zviditeľneniu necelistvosti povrchov alebo na povrch 
vyúsťujúcich chýb ako sú napríklad póry a trhliny. 
Skúška sa dá uplatniť na rôznych druhoch materiálov 
kovových (austenitické ocele, farebné, ľahké kovy a ich 
zliatiny) i nekovových (plastické hmoty, glazovaná 
keramika, sklo a iné). Zistovanie vnútorných 
a uzavretých degradácií nie je možné. 
Kapilárne metódy využívajú vzlínavosť a zmáčavosť 
vhodných kvapalín (penetrantov), ktorými sa pokryje 
povrch skúšaných materiálov aby mohli vzlínať 
(vnikať) do necelistvostí vychádzajúcich na skúšaný 
povrch. Po ukončení vnikania do chýb sa z povrchu 
odstráni prebytočný penetrant. Na takto vyčistený 
povrch sa nanesie vývojka, ktorá zabezpečí vyvzlínanie 
penetrantu z chyby na povrch a taktiež s ním 
skontrastuje. Takto je vytvorená na skúšanom povrchu 
stopa chyby (farebná, flôrescenčná), ktorá je hodnotená 
vizuálne.   
 

 
        a)                    b                     c                       d 
a- vada na povrchu materiálu 
b- penetrácia 
c- odstránenie zvyšku penetrantu  
d- nanesenie vývojky 
 

Obr. 2. Princíp penetrácie  
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Obr. 3. Typy indikácií v materiáli 

 
Súvislé líniové indikácie (1,2) - sú to predovšetkým 
trhliny. Ich priebeh je takmer rovný (napr. praskliny). 
Sú charakteristické pre nespojené miesta zvarov 
(studené spoje) alebo odliatkov. 
Prerušované líniové indikácie (3,4) - reprezentujú 
obraz necelistvostí, ktoré nevychádzajú na povrch v 
celom priebehu svojej dĺžky. 
Okrúhle indikácie (5) - sú charakteristické pre chyby 
odliatkov, ako sú rôzne plynové dutiny, bodliny, 
vmestky a pod. Pri zvaroch sú časté pri ukončení 
zvarovej húsenice, kde môžu byť kráterové trhliny. 
Bodové indikácie (6) - sa často vyskytujú v tvare zhluku 
väčších či menších bodov a sú spôsobené najčastejšie 
pórovitosťou materiálu, bodlinovitosťou, jemnými 
riedinami a niekedy tiež hrubou štruktúrou liateho 
materiálu. 
Rozptýlené (difúzne) indikácie (7) - sú indikácie bez 
výrazného ohraničenia, ktoré sa často vyskytujú iba ako 
oblasti so zvýšeným farebným alebo 
fluoreskujúcim pozadím. Tento jav môže svedčiť o 
jemnej pórovitosti alebo prítomnosti tzv. 
mikrostiahnutín. 
Kapilárne prostriedky na skúšku sú použité v rozsahu 
teplôt od 150C až po 500C. Kapilárne prostriedky nesmú 
u skúšaných materiálov vyvolať koróziu. Celkový obsah 
halogénových prvkov a síry musí byť pod 1 hmotnostné 
percento [3]. 

2.3 Magnetická prášková metóda  

Metóda vychádza zo skutočnosti, že v predmete, ktorý 
je zmagnetizovaný sa vady ležiace v smere približne 
kolmom na smer magnetického poľa chovajú ako 
prekážka jeho šírenia, čo znamená že spôsobujú 
rozptylové pole. Rozptylové pole (a tým prítomnosť 
vady) je zviditeľnené prostredníctvom jemného 
feromagnetického prášku, ktorý sa zhromaždí v oblasti 
rozptylového poľa. Takto vytvorené zhluky farebne 
kontrastného prášku (suchého alebo v tekutine) 
vytvárajú tvar vady na povrchu materiálu. Vada sa 
výrazne zviditeľní, lebo na miestach mimo vady sa 
prášok nezachytí. Skúšaný materiál musí byť 
feromagnetický. Magnetickou metódou sú ľahko 

detekované povrchové vady. Vady tesne pod povrchom 
sú podmienečne detekovateľné do hĺbky max 2-5mm. 
Táto metóda má rovnaké nároky na kvalitu povrchu ako 
metóda kapilárna. Skúšanie sa prevádza u rôznych 
druhov materiálov – materiály však musia byť 
v každom prípade magnetické alebo feromagnetické. 
 

 
 

Obr. 4. Skúška magnetickým práškom 
 
Feromagnetický prášok musí vytvárať farebný kontrast 
voči pozorovanému povrchu. Ideálny kontrast je 
dosahovaný s práškami obsahujúcimi luminofóry. Tieto 
prášky po nasvietení ultrafialovým svetlom vytvárajú 
žltozelenú stopu na fialovom pozadí. 
Faktory ovplyvňujúce rozptylový tok sú: 

- veľkosť magnetickej indukcie B
r

, 
- orientácia vady voči magnetickému toku, 
- hĺbka vady pod povrchom, 
- tvar vady. 

Veľkosť magnetickej indukcie B
r

 - veľkosť 
rozptylového toku výrazne závisí na veľkosti 
magnetickej indukcie  pod povrchom skúšaného 
materiálu. Magnetická indukcia najprv rastie a v oblasti 
maximálnej permeability dosahuje svoje maximum. 
Odtiaľ plynie, že skúšaný predmet je nutné 
magnetizovať až za maximum permeability do oblasti 
ohybu magnetizačnej krivky. 
Orientácia vady voči magnetickému toku - aby sa 
rozptylový tok vytvoril, musí byť smer magnetického 
poľa približne kolmý na vadu. Ak je vada rovnobežná 
so smerom magnetického toku, rozptylový tok sa 
nevytvorí. 
Hĺbka vady - ďalším faktorom ovplyvňujúcim veľkosť 
rozptylového toku je hĺbka vady pod povrchom. 
Rozptylový tok vzniká najvýraznejšie u vád súvisiacich 
priamo s povrchom, u pod povrchových vád, je slabší a 
u hlbšie uložených vád prakticky zaniká. 
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Obr. 5. Hĺbka vady pod povrchom 

 

So zväčšujúcou sa hĺbkou pod povrchom sa indikácia 
vady stáva nevýraznou a ťažšie odlíšiteľnou od rušivých 
vplyvov, pretože so zväčšujúcou sa hĺbkou pod 
povrchom sa zväčšuje aj šírka rozptylového toku a klesá 
jeho veľkosť. Závislosť šírky indikácie na hĺbke vady 
pod povrchom je na obr. 5. 
Tvar vady - veľkosť rozptylového toku závisí na pomere 
dĺžky a šírky vady, teda na tvare vady. 

 
              Obr. 6. Tvar vady 

 
Najväčší rozptylový tok vzniká u dlhej a úzkej vady, 
najmenší u vady približne kruhovej, ako ukazuje obr. 6 
[4]. 

2.4 Skúška vírivými prúdmi 

Na skúšaný (elektricky vodivý) predmet pôsobí 
striedavé magnetické pole cievky, ktoré v ňom indikuje 
striedavé napätie. Daný vodivý predmet je uzavretým 
vodičom a preto v ňom vznikajú tzv. vírivé prúdy. 
Vírivé prúdy vytvárajú svoje vlastné magnetické pole, 
ktoré má opačnú fázu ako pole budiace (pôsobí proti 
nemu). Veľkosť výsledného magnetického poľa je daná 
vektorovým súčtom oboch polí. Necelistvosti 
v kontrolovanom materiáli spôsobujú nerovnováhu 
oboch polí a tým na obrazovke prístroja vytvárajú 
vadový signál. Amplitúda a fáza výsledného poľa 
vyjadrujú informáciu o stave kontrolovaného materiálu. 

Ak prúdi striedavý prúd v cievke v tesnej blízkosti k 
vodivému povrchu, magnetické pole cievky bude 
indukovať vírivé toky prúdu na povrchu materiálu. 
Siločiary a smer vírivých prúdov                         budú 
ovplyvňovať kapacitu cievky a tým jej impedanciu. Za 
predpokladu, že na povrchu materiálu je trhlina 
nachádzajúca sa pod cievkou, vada materiálu nám 
preruší alebo zníži tok vírivého prúdu, a tým pádom 
zníži zaťaženie cievky a zvýši jej impedanciu. 
 

 
 

Obr. 7. Skúška vírivými prúdmi 
 
Aby sme mohli zmeny zaznamenať, trhliny musia ležať 
kolmo na povrch prúdenia vírivého prúdu. Trhliny 
ležiace paralelne so smerom prúdu nespôsobia žiadne 
výrazné prerušenia siločiar, teda neovplyvnia 
impedanciu v cievke a zmeny nemusia byť 
zaznamenané. 

2.4.1 Faktory ovplyvňujúce odozvy vírivých prúdov 

Okrem smeru trhlín bude ovplyvňovať odozvu vírivého 
prúdu na snímač veľa faktorov. Úspešný odhad trhlín 
alebo akéhokoľvek z týchto faktorov je potrebný na to, 
aby sme eliminovali ich pôsobenie na výsledky. 
Eliminácia nežiadanej odozvy tvorí základ väčšiny 
technológie kontroly vírivých prúdov. Hlavné faktory 
sú: 
Vodivosť materiálu - vodivosť materiálu má priamy 
vplyv na tok vírivého prúdu: čím väčšia je vodivosť 
materiálu, tým väčší je tok vírivých prúdov na jeho 
povrchu. 
Permeabilita (priepustnosť) - Pre neželezité materiály 
ako je meď, mosadz, hliník, atď. a pre austentické 
nehrdzavejúce ocele je permeabilita σ =1. Pre železité 
materiály môže byť hodnota  niekoľko stoviek, a to má 
veľmi významný vplyv na odozvu vírivých prúdov, 
spolu s faktom, , že permeabilita sa významne mení 
v kovovej materiály vďaka lokálnemu zaťaženiu, 
ohrievacím efektom, atď.  
Frekvencia - odozva vírivého prúdu je významne 
ovplyvnená vybranou testovacou frekvenciou. 
Tvar - v skutočnosti pri objekte, ktorý nie je plochý 
alebo neohraničenej veľkosti, budú existovať zaoblenia, 
hrany, ryhy, atď., ktoré budú ovplyvňovať odozvu 
vírivého prúdu. Testovacie techniky to musia brať do 
úvahy. Napríklad pri testovaní hrany pri trhlinách sa 
bude sonda normálne pohybovať pozdĺž paralely k 
hrane, takže bude možné ľahko pozorovať malé zmeny. 
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Tam, kde je hrúbka materiálu menšia ako účinný prierez 
bude odozva vírivého prúdu takisto ovplyvnená.  
Vzdialenosť sondy -  čím bližšie je snímacia cievka k 
povrchu, tým väčší bude vplyv na cievku.  
Hĺbka penetrácie-prierez - hustota vírivého prúdu, a 
teda aj sila odozvy z trhliny, je najväčšia na povrchu 
testovaného kovu a znižuje sa s hĺbkou (prierezom). Je 
matematicky vhodné definovať „štandardnú hĺbku 
penetrácie (štandardný účinný prierez), kde je vírivý 
prúd 1/e    (37%) jeho povrchovej hodnoty [5].  
 

 
 

Obr. 8. Hĺbka penetrácie 

2.5 Rádiografická metóda 

Metóda prežarovacia - rádiografická, umožňuje 
detekovať a zobraziť vnútorné nehomogenity a chyby 
skúšaného materiálu na röntgenový film, na ktorom sa 
vplyvom zníženia absorpcie prejavujú chyby ako 
tmavšie útvary. Ako zdroj žiarenia sa používajú 
röntgenové prístroje alebo niektoré druhy izotopov   
(192 Ir  a  75 Se). Spolupôsobenie ionizujúceho žiarenia 
s hmotou skúšaného materiálu spôsobuje zmenu 
primárnej intenzity žiarenia za skúšaným 
predmetom. Rádiografická metóda umožňuje 
detekciu objemových chýb v súčiastkach, potrubiach 
a rôznych spojoch, avšak rozpoznanie plošných chýb 
je značne obmedzené. Rozsah hrúbky materiálu ktorý 
je možné touto technikou skúšať je však taktiež do 
istej miery obmedzený. Na nasledujúcich 
obrázkoch je znázornený princíp kontroly 
prežiarením a príklady rádiogramov vyskytujúcich sa 
chýb nájdených skúškou prežiarením u zvarových 
spojov. Zvarové spoje nevyhovujúce určeným 
kritériám sa považujú za chybné a je ich potrebné 
opraviť [3]. 
 

 
 

Obr. 9. Princíp kontroly prežiarením 
 

 
 

 
Obr. 10. Rádiogramy zvarového spoja s poruchami 

2.6 Ultrazvuková metóda 

Pri skúške ultrazvukom, ktorá patrí medzi základné 
metódy nedeštruktívnej kontroly materiálu, sa využíva 
priechod ultrazvukového vlnenia pružným 
homogénnym prostedím – materiálom. Ultrazvukové 
vlny sú mechanické kmity častíc prostredia okolo 
rovnovážnej kľudovej polohy o frekvenciách ktoré sú 
nad prahom počuteľnosti teda f >20 kHz. Pri prechode 
materiálom dochádza k zmenšovaniu intenzity vlnenia a 
amplitúdy kmitov. V prípade, že vlnenie narazí na 
rozhranie dvoch prostredí (napr. materiál – vzduch), 
dochádza k odrazu a lomu vlnenia. Základom väčšiny 
meraní je meranie ultrazvukovej energie, ktorá buď 
prenikne materiálom či sa naopak vráti po odraze od 
akéhokoľvek rozhrania späť 
Prechodová metóda - využíva 2 sondy, jedna vysiela 
ultrazvuk a druhá ho prijíma. Prijímacia sonda je 
napojená na prístroj ktorý meria množstvo 
prichádzajúceho ultrazvuku. Ak je v materiáli vada, 
ultrazvuk sa od nej odrazí, ak nie, prejde cez 
homogénne prostredie. Následne sa signál vyhodnotí 
podľa množstva prechodu ultrazvukovej energie, ktorá 
sa obvykle udáva v percentách. 
Odrazová (impulzná) metóda - materiál bez chyby 
charakterizuje počiatočné echo (PE) a koncové echo 
(KE) na obrazovke skúšobného zariadenia. Ak sa  
v materiáli nachádza vada, ultrazvuk sa od vady odrazí 
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a na obrazovke uvidíme echo vady (VE). Metóda 
používa jednu sondu, ktorá vysiela aj prijíma ultrazvuk. 
Využíva sa tzv. akustická väzba, kde zlepšenie priľnutia 
sondy na povrch materiálu sa zabezpečuje natretím 
vazelínou alebo olejom. 
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Obr. 11. Princíp prechodovej metódy (vľavo) a 
odrazovej metódy (vpravo) 

 
Rýchlosť šírenia ultrazvukových vĺn v homogénnom 
prostredí je konštantný a závisí od modulu pružnosti a 
hustoty prostredia [6]. 

E = c . p 
c- rýchlosť šírenia ultrazvukových vĺn v prostredí 
d- šírka prostredia 
t-  doba priechodu ultrazvukových vĺn prostredia 
Skúška ultrazvukom je zameraná predovšetkým na 
zisťovanie objemových vnútorných vád v materiáli, 
plošných vád trhlín, zdvojenín a na zisťovanie hrúbky 
stien. Ultrazvukovou skúškou  je všeobecne najlepšie 
zisťovať vady, ktoré sú orientované kolmo ku zväzku 
UZ vĺn, ako sú napríklad vady vo zvaroch vzniknuté vo 
výrobe, montáži alebo v prevádzke. Skúšanie sa dá 
prevádzať na rôznych typoch materiálu - kovových, 
nekovových i umelých hmôt. Ultrazvukové impulzové 
zariadenia používané pre účely nedeštruktívneho 
skúšania materiálov pozostávajú z elektronického 
prístroja a ultrazvukových sond (kontaktných a 
fokusujúcich). Pri používaní sa sonda opotrebováva a jej 
parametre sa môžu meniť. Ďalším dôvodom zmien, a to 
nielen sond ale aj prístrojov, býva starnutie súčiastok. 
Preto je potrebné parametre sond i prístrojov overovať, 
aby sa dalo na výsledky nedeštruktívneho skúšania vždy 
spoľahnúť. Citlivosť ultrazvukových súprav sa 
nastavuje na etalónoch s umelými vadami a kontroluje 
sa periodicky v priebehu a po skončení skúšky. Materiál 
etalónu musí zodpovedať skúšanému materiálu. Pri 
meraní materiálov ultrazvukom je potrebné najprv 
overiť parametre ultrazvukových zariadení používaných 
pre nedeštruktívne skúšanie materiálu. Je potrebné 
zabezpečiť vierohodnosť a presnosť nálezu, získaného 
ultrazvukovým prístrojom spolu zo sondou. Preto sa 
skúša iba pri použití mierok, na ktoré je sonda kontaktne 
akusticky naviazaná. Tým sa dosiahne to, že sa skúša 
v podmienkach podobných prevádzkovým podmienkam 
[7].  

3. Záver 

Skoré zistenie degradácie materiálov či už v priebehu 
výroby, montáže alebo prevádzky, nám umožňuje 
predchádzať významným poškodeniam zariadení a tým 
sa vyhnúť ekonomickým stratám, následkom na zdraví a  
živote ľudí  a taktiež ekologickým haváriám. V súčasnej 
dobe máme veľké množstvo praktických skúseností a 
informácií o spôsoboch degradácií materiálu a metód na 
ich zistenie. Čo nám umožňuje včasné odhalenie 
degradácií materiálu. Z praxe môžeme uviesť  niekoľko 
príkladov kde včasné odhalenie vád zabránilo v ich 
rozvoji prípadne možnému znefunkčneniu zariadenia.  
Napríklad praskliny antikoróznej výstielky TNR na 
1.bloku EBO na hrdlách TNR ktoré boli zistené 
kapilárnou metódou [8] či rozsiahla  trhlina na 
Novovoronežskej a Južnoukrajinskej JE zistená 
ultrazvukovou metódou na parogenerátore. 
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