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ABSTRAKT 

Práce shrnuje obecné pojmy týkající se vitrifikace vysoceaktivních odpadů. Popisuje jednostupňový a 

dvoustupňový princip vitrifikace a vitrifikaci metodou „Studený kelímek“. Jsou zde shrnuty přednosti 

a nedostatky těchto metod. V práci jsou uvedeny konkrétní vitrifikační zařízení ve světě. S tím je 

spojena obecná charakteristika pouţívaných skel pro imobilizaci vysoceaktivních odpadů. Většina 

zemí pouţívá skla borosilikátová, pouze v Rusku jsou pouţívána skla fosfátová. Je zde uveden rozsah 

sloţení těchto skel a srovnání jejich typických vlastností. Práce je zakončena ukázkou chemického 

sloţení některých konečných produktů vitrifikace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SUMMARY 

This thesis summarizes the general concepts regarding the High-level waste vitrification. It describes 

the one-stage and two-stage principles of vitrification and special method "cold crucible". There are 

summarized advantages and disadvantages of these methods. In this thesis are specific of vitrification 

facilities around the world. There are the general characteristics of glass used for immobilization High-

level waste. Most countries use borosilicate glass, but only in Russia are used phosphate glass. There 

is shown the composition range of glass and compare their typical properties. This thesis ends with an 

example of the chemical composition of certain ending vitrification products. 
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1. ÚVOD 

Moderní doba přináší záplavu nových pojmů, většina z nich se bez potíţí stává součástí všedního 

ţivota. Existuje však slovo, které budí u některých z nás obavy a strach. Tím slovem je radioaktivita. 

Jaderná energie, a s ní spojená právě zmíněná radioaktivita, je vyuţívána v mnoha odvětvích jako 

energetika, medicína, výzkum, průmysl, atd. S rozvojem jejího pouţití je nutné zdokonalovat 

zpracování a zabezpečení vznikajících odpadů. Materiály a látky povaţované za radioaktivní odpad 

jsou pro člověka a ţivotní prostředí nebezpečné značně dlouhou dobu.  

V současné době se výroba elektřiny z jaderných elektráren zvyšuje. Celosvětově se plánuje výstavba 

nových jaderných reaktorů a s tím je spojen nárůst velkého mnoţství vyhořelého jaderného paliva. Jde 

o trvalý celosvětový problém, a je proto snahou vytvořit pravidla a postupy, jeţ by vedly k jejich 

efektivnímu a bezpečnému zneškodnění. 

V této bakalářské práci, která nese název „Způsoby vitrifikace vysoceaktivních odpadů vznikajících 

při přepracování vyhořelého jaderného paliva“, je zpracováno téma zabývající se moţností zpracování 

vysoceaktivních odpadů pomocí technologických principů vitrifikace. Hlavním cílem práce je popis 

samotných principů vitrifikace a jejich zhodnocení z hlediska výhodnosti. Ve spojení s tím ukázka 

chemického sloţení některých konečných produktů vitrifikace v konkrétních zařízeních ve světě, kde 

se danou problematikou aktivně a úspěšně zabývají.  
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1.1 Jaderný palivový cyklus 

Palivový cyklus je pojem pouţívaný převáţně v jaderné energetice a zahrnuje v sobě veškeré činnosti 

spojené s výrobou a další existencí jaderného paliva. Jednotlivé části palivového cyklu tvoří těţba 

uranové rudy, její úprava a obohacení, výroba jaderného paliva, jeho energetické vyuţití v reaktoru 

jaderné elektrárny, přepracování či meziskladování vyhořelého paliva a konečné uloţení vyhořelého 

paliva (Wilson 1996). Zjednodušené schéma palivového cyklu je zobrazeno na Obr. 1. 

 
Obr. 1. Palivový cyklus (http://www.javys.sk/sk/index.php?page=nakladanie-s-vjp, 15.1.2011)  

Palivový cyklus lze rozdělit do tří částí. Přední část palivového cyklu představuje činnosti od těţby 

uranové rudy po konečnou konstrukci palivových článků. Do činné části palivového cyklu patří 

činnosti spojené s energetickým vyuţitím paliva v jaderném reaktoru. A zadní část palivového cyklu 

zahrnuje aktivity s pouţitým jaderným palivem a následné nakládání s ním (Matějka a kol. 1996). 

V současné době existují dvě alternativy zneškodnění jaderného paliva a tím ukončení jaderného 

palivového cyklu. Tyto technologie nazýváme otevřený palivový cyklus (přímé zneškodnění) a 

uzavřený palivový cyklus (nepřímé zneškodnění) (Bodansky 2004). 

O otevřeném palivovém cyklu (Obr. 2.) hovoříme tehdy, pokud se vyhořelé palivo po vyjmutí 

z reaktoru určitou dobu skladuje a potom je uloţeno do hlubinného úloţiště (Bodansky 2004). 

Nevýhodou otevřeného palivového cyklu je nutnost vybudovat v průběhu několika příštích desetiletích 

nová hlubinná úloţiště a nešetrný způsob nakládání (lépe řečeno hazardování) s energií jaderného 

paliva. Pokud nenastane zásadní průlom ve způsobu těţby nebo v extrakčních technologiích, pak 

podle odhadu FCCG (Fuel Cycle Crosscut Group), existující a předpokládané ekonomicky těţitelné 

zásoby uranu dostačují pro reaktory s otevřeným palivovým cyklem jen na dalších asi 50 – 70 let 

(Bouček a Vesecký 2006). 

http://www.javys.sk/sk/index.php?page=nakladanie-s-vjp
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Obr. 2. Schéma otevřeného palivového cyklu sestavené podle Wilson (1996) 

Jestliţe projde palivo po svém vyhoření procesem tzv. přepracování, hovoříme o palivovém cyklu 

uzavřeném (Obr. 3.). Systém, pracující s uzavřeným palivovým cyklem, představuje sníţení objemu 

úloţných prostor pro vyhořelé jaderné palivo (Bodansky 2004). Pokročilá strategie v řízení zpracování 

odpadů zahrnuje transmutaci vybraných aktinoidů, efektivní vyuţívání odpadního tepla, flexibilní 

dočasný sklad a uzpůsobení odpadů pro jejich konečné uloţení do stabilních geologických formací. Při 

pouţití této strategie dochází ke sníţení mnoţství dlouhodobě radioaktivního materiálu určeného ke 

konečnému uloţení minimálně o jeden řád. Nevýhodou stále zůstává, ţe se vyhořelé jaderné palivo po 

separaci štěpných produktů vrací zpět do aktivní zóny jako štěpitelný a transmutovatelný materiál. 

Tato fáze recyklace můţe být chápána jako příleţitost pro zcizení a zneuţití jaderného paliva 

k teroristickým účelům (Bouček a Vesecký 2006). 

 

Obr. 3. Schéma uzavřeného palivového cyklu sestavené podle Wilson (1996) 
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Při porovnání těchto variant se posuzuje jejich bezpečnost, proveditelnost, cena a přijatelnost pro 

veřejnost. Je však obtíţné posoudit, která technologie je z tohoto pohledu pro likvidaci vysoce 

aktivního odpadu do budoucna bezpečnější. Zda pasivně bezpečné hlubinné úloţiště, anebo – 

v případě likvidace vyhořelého paliva transmutačními technologiemi – menší hlubinné úloţiště, ale 

navíc nová jaderná zařízení kombinovaného typu, tj. speciální jaderný reaktor a rozsáhlé 

radiochemické provozy pro separaci izotopů. Zejména se zjišťuje, s jakou pravděpodobností mohou 

radionuklidy uniknout do ţivotního prostředí nad meze stanovené dozorným orgánem, s jakou 

pravděpodobností můţe dojít k samovolné štěpné reakci a jaká je pravděpodobnost, ţe se plutonium 

nebo jiné štěpné materiály dostanou do nepovolaných rukou (Laciok a kol. 2000). 

Na základě informací od pana Ing. Petra Sázavského je v ČR pouţívána varianta otevřeného 

palivového cyklu a i u nás se projektuje výstavba hlubinného úloţiště, jejíţ realizace se předpokládá za 

30 – 50 roků. Vyhořelé jaderné palivo se v ČR nepřepracovává a ani se přepracovávat nebude. 

Vyplývá to z mezinárodních konvencí, ke kterým se ČR připojila.  

1.2 Jednotky aktivity 

Starší jednotkou aktivity je Curie (Ci). Převodní vztah je: 1 Ci = 3,7 x 10
10

 Bq = 37 GBq. 

V mezinárodním systému (SI) jednotek se aktivita udává v jednotkách Bq (becquerel), přičemţ 1 Bq 

představuje jeden rozpad za sekundu (dps = disintegrations per second). Převodní vztah je:                  

1 Bq = 1 dps = 2,7 x 10
-11

 Ci. V praxi se pro určení aktivity látek často pouţívají relativní jednotky, 

např. Bq/m
3
 (pro plyny), nebo Bq/kg (pro pevné látky) (Gobal 2006; Greenberg a kol. 2009).  

1.3 Palivové kazety 

Prvním krokem vedoucím k výrobě palivové kazety je zpětná přeměna obohaceného plynného 

hexafluoridu uranového (UF6) na pevný oxid uraničitý (UO2), který je dále pouţit pro výrobu 

palivových tablet. Tablety mají formu válečků o průměru okolo 1 cm a výšce od 1 do 9 cm 

(v závislosti na typu reaktoru). Po výrobě předepsaných typů palivových tablet následuje jejich 

kompletace do palivových proutků poţadované délky. Proutek je poté vloţen do přípravné trubky, 

jejíţ povrch byl mechanicky, chemicky nebo elektrochemicky upraven. Po naplnění héliem, zavaření a 

závěrečné kontrole jsou palivové proutky v horizontální poloze zasouvány do předem připraveného 

skeletu. Jedna kazeta obsahuje aţ 300 palivových proutků.  Kompletní palivové kazety, jejichţ průměr 

se pohybuje mezi 12 aţ 23 cm a výška je od 2 do 4,5 m, jsou buď ukládány do skladu, nebo 

v přepravních kontejnerech převáţeny přímo do jaderné elektrárny. Převáţná většina konstrukčních 

dílů palivové kazety do tlakovodních reaktorů (anglická zkratka PWR, ruská VVER) je dnes ve světě 

vyráběna ze slitin zirkonia. Vzhledem k tomu, ţe při konstrukci palivových kazet se nepracuje 

s vysoce radioaktivním materiálem, nevyţaduje manipulace s nimi speciální ochranné pomůcky (ČEZ 

1996). 

Typ jaderného reaktoru pouţívaný v ČR je tlakovodní reaktor. JE Dukovany má v současné době čtyři 

bloky VVER 440 (Obr. 4.) kaţdý o výkonu 440 MW. Vyrobená elektrická energie v této elektrárně 

představuje asi 20 % z celkové spotřeby v ČR. V aktivní zóně kaţdého reaktoru je umístěno             

312 palivových kazet. Kaţdá kazeta je tvořena 126 palivovými proutky. Na Obr. 5. je znázorněn řez 

palivovým proutkem reaktoru VVER 440 (http://www.je-temelin-dukovany.cz/, 10.8.2011).                

JE Temelín pouţívá tlakovodní reaktor typu VVER 1000 (Obr. 6.). Vyrábí elektrickou energii ve dvou 

výrobních blocích, v kaţdém z nich pracuje jeden jaderný reaktor o výkonu 981 MW. Kaţdý reaktor 

obsahuje 163 palivových kazet, kde kaţdá kazeta je sestavena z 312 palivových proutků (Kusala 

2004). 

 

 

http://www.je-temelin-dukovany.cz/
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Obr. 4. Jaderný reaktor VVER 440 
(http://www.javys.sk/sk/index.php?page=jadrova-
elektraren-v1/technicky-popis-je-v1/jadrovy-reaktor,  
24.2.2011)   

  

   
 
Obr. 5. Podélný a příčný řez palivovým proutkem reaktoru VVER 440 a jeho rozměry v mm  
(http://www.oei.fme.vutbr.cz/ansys/vver440/uvod_vver440.html, 3.5.2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.javys.sk/sk/index.php?page=jadrova-elektraren-v1/technicky-popis-je-v1/jadrovy-reaktor
http://www.javys.sk/sk/index.php?page=jadrova-elektraren-v1/technicky-popis-je-v1/jadrovy-reaktor
http://www.oei.fme.vutbr.cz/ansys/vver440/uvod_vver440.html
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Obr. 6.  Schéma jaderného reaktoru VVER 1000 (Škorpík 2006) 

1.4 Vyhořelé jaderné palivo 

Vyhořelé jaderné palivo (VJP) z jaderných reaktorů tvoří méně neţ 1 % objemu všech jaderných 

odpadů na světě, avšak obsahuje přes 90 % veškeré radioaktivity.  

V důsledku spotřebování štěpných materiálů klesá schopnost jaderného paliva v aktivní zóně reaktoru 

udrţovat řetězovou reakci. V této aktivní zóně dochází k nejvyššímu „vyhoření“, neboť jsou zde 

nejvyšší neutronové toky, u stěn reaktoru je „vyhoření“ menší.  Proto je nutné reaktor po určité době 

(ve většině případů je palivo v reaktorech vyuţíváno po dobu tří aţ pěti let) odstavit a nejvíce vyhořelé 

palivo nahradit čerstvým. Při výměně paliva se vyjímá jen palivo od středu, palivo z krajů se stěhuje 

doprostřed a na kraj se dává palivo čerstvé. Při této výměně se prostor reaktoru zaplaví vodou, která 

dobře stíní γ – záření a reaktor se pod hladinou otevře a dochází k vyjmutí vyhořelých kazet.  

 
Obr. 7. Pohled do otevřeného reaktoru při výměně paliva (http://3pol.cz/1081/print, 15.6.2011) 

Ve vyhořelých palivových kazetách dále probíhá radioaktivní rozpad prvků vzniklých ze štěpných 

trosek řízené štěpné reakce, který je doprovázen uvolňováním značného mnoţství tepla. Proto je nutné 

vyhořelé palivo po vyjmutí z reaktoru chladit a chránit jeho okolí před radioaktivním zářením.  

 

http://3pol.cz/1081/print
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Po vyjmutí z reaktoru se tedy vyhořelé palivo pod hladinou vody převeze kanálem do bazénu 

vyhořelého paliva, který bývá zpravidla v reaktorové hale vedle reaktoru.  V tomto bazénu klesne 

radioaktivita a s ní spojený vývin tepla vyhořelého paliva, v závislosti na délce skladování                

(zpravidla 2 – 5 let),  zhruba o 50 % hodnoty, jakou má bezprostředně po vyjmutí z reaktoru. Voda je 

vhodným chladícím médiem, neboť poskytuje dostatečné stínění před radioaktivním zářením. Voda 

dále ulehčuje manipulaci s vyhořelým palivem a jeho vizuální kontrolou. V chladícím bazénu čeká 

palivo na přepracování nebo převezení do meziskladu vyhořelého jaderného paliva, kde můţe 

setrvávat aţ po dobu několika desítek let (ČEZ 1996). 

Čerstvé palivo se tak po energetickém vyuţití v reaktoru změnilo na palivo vyhořelé (Obr. 8.), které 

obsahuje 1 % 
235

U, 1 % Pu a asi 3 % štěpných produktů a dalších látek (Tab. 1.). Právě štěpné 

produkty 
137

Cs a 
90

Sr nesou hlavní podíl radioaktivity. Zbytek, tj. přibliţně 95 % tvoří neškodný 
238

U 

(Ghosh a Prelas 2009).  

 
Obr. 8. Jak se změní jaderné palivo po "vyhoření" v reaktoru 
(http://www.cez.cz/edee/content/micrositesutf/odpovednost/content/pdf/cez_a_pokrocile_jaderne_technologie_-
_nahled.pdf, 15.6. 2011) 

 

Tab. 1. Tři skupiny izotopů rozlišující se ve zbytku vyhořelého jaderného paliva, sestaveno podle Matějka 
(1996) 

Štěpné produkty 129Te 33,6 d Aktivační produkty Aktinidy a dceřinné produkty 
89Sr 50,5 d       132Te 76,856 h  54Mn 312,5 d  239Np 2,355  
90Sr 28,7 r  131I 8,021 d 55Fe 2,75 r  238Pu 87,7 r  
90Y 64,1 h  132I 2,3 h 59Fe 44,53 d  239Pu 2,411 * 104 r  
99 Mo 2,747 d  137Cs 30,0 r  60Co 5,27 r  240Pu 6,563 * 103 r  
103Ru 39,272   137Ba 2,55 m 65Zn 243,9 d  241Pu 14,35 r  
106Ru 372,6 d         140Ba 12,751 d 95Zr 64,09 d  242Pu 3,735 * 105 r  
103Rh     56,1 m 140La 1,6779 d 95Nb 35,0 d  241Am 432,0 r  
106 Rh  29,92 s   144Ce 284,45 d   3H 12,35 r 242Cm 162,94 d  

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.cez.cz/edee/content/micrositesutf/odpovednost/content/pdf/cez_a_pokrocile_jaderne_technologie_-_nahled.pdf
http://www.cez.cz/edee/content/micrositesutf/odpovednost/content/pdf/cez_a_pokrocile_jaderne_technologie_-_nahled.pdf
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1.5. Přepracování vyhořelého jaderného paliva 

Přepracování vyhořelého jaderného paliva je pouţívanou metodou k uzavření palivového cyklu. 

Technologicky celý proces probíhá takto. Z palivových kazet se odstraní ochranný zirkoniový obal a 

palivové články se rozdělí na kratší kusy. Vše probíhá pomocí dálkově řízených manipulátorů a 

robotů. Vyhořelé jaderné palivo se rozpustí v kyselině dusičné (HNO3) a z roztoku se chemicky 

oddělují jednotlivé sloţky. Uran 
238

U a štěpitelné izotopy aktinidů (
235

U, 
239

Pu, …) jsou recyklovány 

ve formě nového paliva, např. ve formě MOX (Mixed Oxide Fuel). Jedná se o směsné palivo, tedy 

palivo, ve kterém se jako štěpitelný izotop nevyuţívá pouze 
235

U, ale směs izotopů 
235

U a 
239

Pu. Další 

izotopy, jako např.
 60

Co, lze vyuţít v lékařství či potravinářském průmyslu jako radioaktivní zářiče. 

Zbytek vyhořelého paliva je tvořen izotopy, pro něţ nebylo nalezeno ţádné vyuţití a je nutné je 

povaţovat za odpad. Velice často to jsou nebezpečné izotopy, charakteristické vysokou radioaktivitou 

či toxicitou. Hovoříme tedy o vysoceaktivním odpadu, se kterým se díky jeho vysoké aktivitě obtíţně 

manipuluje. Tyto izotopy se vitrifikují a ukládají. Nejrozšířenějším postupem pouţívaným v  

přepracovatelských závodech se stala metoda PUREX (Plutonium and URanium EXtraction). 

Výhodou přepracování je redukce původního mnoţství vyhořelého jaderného paliva, recyklace více 

neţ 90 % vyhořelého jaderného paliva ve formě nového paliva a získání různých radioizotopů pro 

lékařské, průmyslové či jiné potřeby (Matějka a kol. 1996; Zíb 1999). 

1.6 Radioaktivní odpady 

Radioaktivní odpad je definován Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA, 1994) jako 

„Veškerý materiál, který obsahuje radionuklidy nebo je jimi kontaminován v koncentracích vyšších, 

než je dovolené množství příslušnými orgány, a pro něž se nepředpokládá další využití“ (Alexander a 

McKinley 2007). 

Radioaktivní odpady (RAO) vznikají ve všech odvětvích, kde se pracuje s radioaktivními látkami. 

První skupinou jsou odpady vznikající při těţbě a zpracování uranu a radioaktivních rud. Druhou 

skupinu tvoří tzv. institucionální odpady, které vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či 

výzkumu. Třetí skupina radioaktivních odpadů je tvořena odpady vznikající v jaderné energetice, kde 

při provozu jaderných elektráren vznikají kapalné, plynné a tuhé radioaktivní odpady. Převáţnou 

většinu z nich tvoří štěpné produkty uzavřené v palivových článcích. Zbývající radioaktivní látky 

vznikají i mimo palivové články, zejména pohlcováním neutronů. Ostatní radioaktivní látky vytvářejí 

tzv. reaktorové radioaktivní odpady, které se musí zpracovat a pak definitivně uloţit tak, aby nemohly 

proniknout do ţivotního prostředí v mnoţství, které by ohrozilo současnou nebo budoucí populaci. 

Čtvrtou oblastí, která není často zmiňována vzhledem k politické citlivosti, je odpad vznikající při 

vojenských účelech. Zatímco spektrum radionuklidů ve vojenských odpadech je různé, materiály se 

většinou ale neliší od těch pouţívaných v civilním a nejaderném průmyslu (Alexander a McKinley 

2007; Miller 2000). 

Radioaktivní odpady dělíme dle míry jejich aktivity (nebezpečnosti) na nízkoaktivní odpady (LLW - 

Low level waste; ˂10
9
 Bq/m

3
), středněaktivní odpady (ILW - Intermediate level waste;                     

10
9
 – 10

14
 Bq/m

3
) a vysoceaktivní odpady (HLW - High level waste;  ˃10

14
 Bq/m

3
). Dle doby jejich 

negativního působení jsou radioaktivní odpady děleny podle klasifikačního systému IAEA na 

krátkodobý odpad (t/2 ˂ 30 let) a dlouhodobý odpad (t/2 ˃ 30 let) (Miller 2000).   

Z celkového objemu radioaktivních odpadů tvoří okolo 90 % LLW, 9,7 % ILW a 0,3 % HLW 

(Greenberg a kol. 2009). 
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Mezi nejrizikovější kategorií radioaktivních odpadů patří vysoceaktivní odpady. Tyto odpady obsahují 

95 % celkové radioaktivity (Greenberg a kol. 2009). Více neţ 90 % tohoto druhu odpadu tvoří 

vyhořelé jaderné palivové články z jaderných elektráren. Ty obsahují především štěpné produkty, 

vznikající ozářením jaderného paliva v reaktoru. Tyto látky se převáţně vyskytují ve skupenství 

kapalném. Vysoceaktivní odpady se vyznačují uvolňováním značného mnoţství tepla, produkují         

˃ 2 kW/m
3
 tepla, coţ vyţaduje jejich chlazení a stínění (OECD Nuclear Energy Agency 2010). 

V ČR vyprodukuje jaderná energetika a drobní původci přibliţně 450 tun nízko - a středněaktivních 

odpadů ročně. Do tohoto mnoţství (na jednoho obyvatele to vychází zhruba 45 gramů) spadají nejen 

odpady z provozu JE, ale také institucionální odpady z dalších oblastí lidské činnosti. České JE 

Temelín a Dukovany vyprodukují ročně necelých 100 tun vyhořelého jaderného paliva, které se řadí 

do vysoceaktivních odpadů. Ročně je to v přepočtu na jednoho obyvatele necelých 10 gramů 

(http://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-odpadu/Radioaktivni-odpad/Vznik-radioaktivniho-

odpadu, 23.3.2011). 

Radioaktivní odpady podléhají Atomovému zákonu (z. 18/1997 Sb. ve smyslu pozdějšího znění). Za 

bezpečné ukládání všech radioaktivních odpadů v ČR je na základě atomového zákona zodpovědná 

Správa úloţišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) (http://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-

odpadu/Radioaktivni-odpad/Vznik-radioaktivniho-odpadu, 23.3.2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-odpadu/Radioaktivni-odpad/Vznik-radioaktivniho-odpadu
http://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-odpadu/Radioaktivni-odpad/Vznik-radioaktivniho-odpadu
http://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-odpadu/Radioaktivni-odpad/Vznik-radioaktivniho-odpadu
http://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-odpadu/Radioaktivni-odpad/Vznik-radioaktivniho-odpadu
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2. ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ PRINCIPY VITRIFIKACE 

Proces vitrifikace vysoceaktivních odpadů je celosvětově uznávaná a pouţívaná technologie, která 

minimalizuje dopad toxicity radioaktivních odpadů na ţivotní prostředí a sniţuje objem vznikajících 

radioaktivních odpadů. Imobilizace vysoceaktivních odpadů pomocí vitrifikace je vyuţívána v mnoha 

zemích po celém světě jako např. USA, Francie, Velká Británie, Německo, Belgie, Rusko, Japonsko. 

Další země se zabývají studiem vitrifikačních technologií a zvaţují jejich nasazení v procesu 

zpracování a úpravy vysoceaktivních radioaktivních odpadů. Kromě vysoceaktivních odpadů je 

vitrifikace vyuţitelná také pro zpracování nízko a středněaktivních odpadů, ale za předpokladu velké 

finanční náročnosti (Ojovan a Lee 2007). 

Principem vitrifikace je inkorporace radionuklidů obsaţených v odpadu do skelné matrice při 

teplotách 1000 – 1200°C za tvorby taveniny. Proces vyţaduje elektrické vytápění, které je dodáváno 

buď vedením elektrického proudu přímo do roztaveného skla (přímé Jouleovo zahřívání), nebo 

indukčními vysokofrekvenčními proudy pomocí vnějšího induktoru. Směs je poté vylita do 

kontejneru, kde tavenina utuhne ve sklovitý produkt a po ochlazení je ukládána v úloţišti. Plnění se 

pohybuje mezi 15 – 30 % odpadu (podle typu zpracovávaného odpadu) (Ojovan a Poluektov 2010). 

Nejodolnější materiály by vyţadovaly velmi vysoké teploty zpracování (˃1500°C), které ale nelze 

pouţít, protoţe při vysokých teplotách radionuklidy vyskytující se v těkavé formě vytvářejí velké 

mnoţství sekundárních odpadů a sniţují výkonnost imobilizace (Ojovan a Lee 2005). Vitrifikaci lze 

tedy efektivně provádět při teplotách pod 1200°C. Při této teplotě se zamezuje nadměrnému 

vypařování Cs a Ru z radionuklidů a viskozita se udrţuje pod 10 Pa s cílem zajištění vysoké tekutosti 

a kontrolovanému proudění do kontejnerů (Lee a kol. 2006). V důsledku toho se pouţívají skla 

borosilikátová a fosfátová, která vyuţívají niţších teplot zpracování (~ 1000°C) a zároveň vytvářejí 

odolný produkt. Většina zemí pouţívá skla borosilikátová. V Rusku je pro účely vitrifikace pouţíváno 

sklo fosfátové (Ojovan a Lee 2005). 

Středněaktivní koncentráty z provozu jaderných reaktorů typu VVER jsou pro vitrifikacce také 

vhodné, protoţe obsahují vysoký obsah boritanů a alkalických iontů, které jsou součástí 

borosilikátových skel. To znamená, ţe po přidání relativně malého mnoţství sklovotvorných přísad a 

po odstranění přebytečné vody, je moţné dosáhnout vysokého redukčního a objemového koeficientu a 

tím vyšší kvality výsledného produktu v porovnání s pouţívanými metodami cementace a bitumenace. 

Výhledově je tato metoda aplikovatelná i pro úpravu vysycených ionexů. Je zřejmé, ţe investiční a 

provozní náklady jsou vyšší v porovnání s jinými metodami. Tato nevýhoda je však částečně 

kompenzována lepšími vlastnostmi produktu, zejména u zpracování znehodnocených ionexů (Ojovan 

a Lee 2005). 

Výsledný vitrifikovaný produkt je nehořlavý. Vyznačuje se nízkou vyluhovatelností a dobrou stálostí 

proti účinkům radiace. Je odolný vůči chemikáliím a biologické degradaci.Vitrifikaci lze pouţívat 

v oblasti zpracování a úpravy kapalných radioaktivních odpadů a koncentrátů. Dále také při 

zpracování ionexů a kalů (Ojovan a Lee 2010). 
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2.1 Jednostupňový systém 

Při jednostupňovém procesu (JHCM – Joule heated ceramic melter) se realizuje vstup kapalných 

radioaktivních odpadů a skleněných frit samostatně do tavícího agregátu přímo na hladinu taveniny, 

nebo se po předchozím smísení obou sloţek v homogenizátoru dávkuje jejich směs do tavící pece 

(Roth a Weisenburger 2001). Přísady jsou pouţívány ve formě písku, jílu, bóru – obsahující přírodní 

datolity a další materiály, které zvyšují tavení a zlepšení kvality výsledného produktu (Ojovan a 

Poluektov 2010). Nádoba, ve které je tavenina tavena, je vyrobena ze speciálních ţáruvzdorných 

keramických materiálů (Roth a Weisenburger 2001). 

První zařízení tohoto typu bylo odzkoušeno v prostorách německého zařízení PAMELA nacházejícího 

se v Molu v Belgii v roce 1985. Toto zařízení vyuţívalo fyzikálních vlastností skla, které je při 

vysokých teplotách dobrým vodičem (Roth a Weisenburger 2001). K ohřevu taveniny byly vyuţívány 

4 páry elektrod vyrobených z materiálu Inconel 690, který je vyroben z vysoce tepelně odolného typu 

nerezové oceli. Elektrody byly umístěny proti sobě a byly ponořeny přímo v tavenině. Mezi nimi 

docházelo k procházení střídavého elektrického proudu (Jouleovo zahřívání, Jouleův efekt). Provozní 

teplota byla 1150 – 1200°C (Baehr  1989). Konečný vitrifikát byl vypouštěn do kontejnerů z nerezové 

oceli, které byly poté ochlazovány z důvodu předcházení vzniku prasklin ve skle a zhoršení kvality 

produktu. Poté byly vloţeny na úloţiště (Ojovan a Batyukhnova 2007). V roce 1991 byl provoz 

ukončen a do té doby bylo vitrifikováno 900 m
3
 tekutého radioaktivního odpadu (Roth a Weisenburger 

2001).  

Tento typ zařízení se pouţívá např. v USA (Savannah River, Hanford), Japonsku (Tokai, Rokkasho), 

Rusku, Německu, Indii a Jiţní Koreji (Ojovan a Poluektov 2010). 

 

Obr.  9.  Schéma vitrifikačního zařízení typu  JHCM 

(http://cnic.jp/english/newsletter/nit122/nit122articles/rokkasho.html, 17.6.2011) 

 

 

 

 

http://cnic.jp/english/newsletter/nit122/nit122articles/rokkasho.html


 

12 
 

2.2 Dvoustupňový systém 

První demonstrační zařízení tohoto typu bylo spuštěno v roce 1978 v Marcoule ve Francii. Nazývá se 

AVM (Atelier de Vitrification de Marcoule).  

Princip dvoustupňového systému (IHC – Induction hot crucible) je zaloţen na dvou odlišných 

procesech: zahuštění a kalcinace vodného roztoku radioaktivních odpadů v rotačním kalcinátoru a 

následné zpracování vzniklého kalcinátu v indukční tavící peci. Kalcinátor je otáčející se nakloněný 

válec (30 otáček za minutu) vyhřívaný na teplotu asi 600°C, kterým protéká vodný roztok 

radioaktivních odpadů, který je zde zahušťován do pevné formy a následně je podroben kalcinačnímu 

procesu, při němţ se většina solí (např. nitráty) rozloţí na oxidy. Průtok je obvykle kolem 40 l/hod. 

Pro získání vhodné práškovité hmoty kalcinátu a zabránění inkrustace odpařovaných solí na stěnách 

kalcinátoru je součástí vnitřní části kalcinátoru speciální rozbíjecí tyč (princip tyčového mlýnu). Do 

kalcinátoru jsou přidávány v 8 - hodinových intervalech neaktivní skelné kompozity a frity, variantně 

se sklovotvorné přísady přidávají uţ ve fázi nástřiku kapalných radioaktivních odpadů do kalcinátoru. 

Kalcinát a skelné kompozity padají společně do tavící indukční pece, která je vyrobena ze slitiny na 

bázi niklu. Zde se při teplotě 1100 – 1150°C vytvoří skelná tekutá hmota. Plyny vznikající v tavící 

peci jsou vyčerpávány přes kalcinátor a jsou ošetřeny v tzv. „pračce plynů“. Ta zachytí radionuklidy a 

chemické znečištění a rozpouští je v nepřetrţitém toku vroucí kyseliny dusičné (HNO3). Odpadní 

plyny jsou odváděny do ventilačního systému. Poté je vitrifikovaný odpad vypouštěn do kontejnerů, 

které jsou po úplném naplnění uzavřeny víkem pomocí automatického plazmového obloukového 

sváření a po ochlazení jsou ukládány do úloţiště (Baehr  1989;  Roth a Weisenburger 2001). 

Vitrifikační zařízení AVM je stále v provozu. Je vybaveno jednou vitrifikační linkou, která produkuje 

15 kg/h vitrifikovaného odpadu (Marsden a kol. 2010). 

Dvoustupňový systém je pouţíván také ve Windscale Vitrification Plant (WVP) zařízení v Sellafieldu 

ve Velké Británii. 

 
Obr. 10.  Schéma vitrifikačního zařízení typu IHC (Quang a kol. 2003) 
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2.3 Přednosti a nedostatky 

Mezi přednosti vitrifikace patří vlastnosti vyprodukovaného skla. Sklo můţe přijímat širokou škálu 

odpadů různého sloţení např. suché pevné odpady (popel ze spaloven), kapalné odpady (koncentráty 

z odparek, vysycené ionexy). Sklo podléhá korozi ve vodě a vlhkém vzduchu velice pomalu. Je odolné 

proti biologické degradaci, vůči chemikáliím a je nehořlavé. Struktura skla je povaţována za méně 

náchylnou radiačnímu poškození, neţ jsou krystalické materiály. Výhodou vitrifikace je velká redukce 

objemu odpadu (1:50 – 1:100) a to, ţe radioaktivní odpad, který je upravený do skelné matrice, je 

povaţován za více neţ přijatelný materiál z hlediska moţné migrace radionuklidů. Mezi přednosti 

patří také fakt, ţe zařízení pro vitrifikaci byla jiţ odzkoušena v provozním měřítku na celém světě 

(Ojovan a Lee 2007). 

Nedostatkem vitrifikace jsou vysoké počáteční investiční náklady a vysoká energetická náročnost. 

Dále čištění plynů a aerosolů, které vyvolává zvýšené náklady na zařízení a vznik sekundárních 

radioaktivních odpadů. V neposlední řadě to, ţe pro zajištění nejvyšší účinnosti je nutné provozovat 

toto zařízení kontinuálně z důvodu vyvarování se cyklů ochlazování a zahřívání tavící pece nebo 

taveniny. Proto je nutné mít dostatečné mnoţství odpadů pro zajištění kontinuálního zpracování. 

Jestliţe je uvaţováno zpracovávání pouze malého mnoţství radioaktivních odpadů, je nutné plánovat 

kampaňovitý provoz (Ojovan a Lee 2007). 

2.4 Příklady provozovaných vitrifikačních zařízení 

V této kapitole jsou stručně popsána vitrifikační zařízení pracující na jednostupňovém a 

dvoustupňovém principu.   

2.4.1 DWPF, Savannah River , USA  

V březnu roku 1996 bylo spuštěno vitrifikační zařízení DWPF (Defence Waste Processing Facility) 

nacházející se v Savannah River. Je to největší vitrifikační zařízení typu JHCM na světě. Pro fixaci 

radioaktivních odpadů je pouţíváno borosilikátové sklo (tzv. „frita“), které je mícháno s kaly při 

teplotách téměř 2100°C v tavící nádobě o hmotnosti 65 tun.  Zařízení vyrobí 160 – 250 kontejnerů 

vitrifikovaného odpadu za rok. Do roku 2005 vyprodukovalo 1927 kontejnerů vitrifikovaného 

vysoceaktivního odpadu a do roku 2019, kdy se očekává ukončení provozu, by mělo být 

vyprodukováno 6000 kontejnerů vitrifikovaného odpadu (Ojovan a Lee 2007). 

2.4.2 WTP, Hanford, USA  

Zařízení WTP (Waste Treatment and Immobilization Plant) Hanford Site slouţilo v období 2. světové 

války a v období studené války k výrobě plutonia pro vojenské účely. První jaderný výbuch na 

světě Trinity Test a bomba svrţená na Nagasaki obsahovaly plutonium právě z tohoto výrobního 

závodu. V současné době je uskladněno ve 177 podzemních nádrţích více neţ 75 000 m
3
 

radioaktivních a jiných nebezpečných odpadů. Z důvodu úniku více neţ 3000 m
3
 z 67 nádrţí dochází 

ke kontaminaci podzemní vody, čímţ je přímo ohroţena řeka Columbia. Proto je budováno 

vitrifikační zařízení, kterým se převáţná část těchto odpadů zpracuje. Stavba vitrifikačního zařízení 

byla zahájena v roce 2001, výstavba by měla být ukončena v roce 2016 a v roce 2019 se počítá se 

spuštěním vitrifikační linky (http://www.hanfordvitplant.com/about_us/the_project/, 11.4.2011).  

Prvním krokem při zpracování radioaktivních odpadů na vitrifikačním zařízení v WTP Hanford Site 

bude vyčerpání směsi odpadů ze skladovacích nádrţí. Poté budou tyto odpady roztříděny na 

nízkoaktivní a vysoceaktivní. Během této fáze budou kapalné odpady koncentrovány na odparce. 

Pevné odpady budou z kapaliny odfiltrovány a rozpuštěné radioaktivní izotopy budou ještě navíc 

separovány chemicky pomocí iontoměničů. Takto předzpracované odpady se poté zpracují na dvou 

linkách – zvlášť nízko a zvlášť vysoceaktivní odpady a to z  důvodu, ţe lze nízkoaktivní odpady 

zpracovávat rychleji, neţ ty vysoceaktivní.  

http://www.hanfordvitplant.com/about_us/the_project/
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Nízkoaktivní odpady budou přivedeny do přípravné nádoby, kde k nim bude přidán SiO2 a ostatní 

materiály tvořící skelnou matrici. Směs bude obsahovat asi 20 % odpadu a 80 % příměsí. Tato směs 

bude přiváděna do dvou tavících pecí (výkon 30 tun skleněného materiálu denně). Směs bude poté 

zahřívána na teplotu asi 1150°C pomocí elektrické indukce. Poté bude vylita do velkých nerezových 

kontejnerů o průměru více neţ 1,2 m, výšce asi 2,2 m a váze více neţ 7 tun. Kontejnery budou 

uskladněny v jímkách přímo v WTP Hanford Site. 

Vysoceaktivní odpady se budou zpracovávat stejným způsobem jako nízkoaktivní, tj. ve dvou pecích 

(výkon 6,6 tun skleněného materiálu denně), ale odlišnost bude ve velikosti kontejneru pro jejich 

uloţení (průměr asi 2 m, výška 4,5 m, váha 4 tuny). Směs v případě vysoceaktivních odpadů bude 

obsahovat asi 30 % odpadu a 70 % ostatních příměsí (http://www.hanford.gov/page.cfm/WTP, 

11.4.2011). 

2.4.3 JNC Tokai a JNFL Rokkasho, Japonsko 

Vitrifikační zařízení u města Tokai je v provozu od roku 1995. Pracuje na principu jednostupňového 

procesu (JHCM). Toto zařízení vyprodukovalo více neţ 100 tun vitrifikovaného odpadu (˃1500 

kontejnerů). Druhé vitrifikační zařízení je provozováno v přepracovatelském závodu u města 

Rokkasho. Toto zařízení je stejného typu, jako zařízení instalované u města Tokai, avšak bylo 

zdokonaleno na základě zkušeností, které byly získány v průběhu provozu ve vitrifikačním zařízení 

v Tokai (např. problémy s viskozitou skla). Toto zařízení se skládá ze dvou pecí, přičemţ kaţdá má 

kapacitu zpracovat aţ 70 l/hod kapalného odpadu (Ojovan a Lee 2005). 

2.4.4 VEK, Karlsruhe, Německo 

V Karlsruhe bylo od roku 1999 do roku 2009 konstruováno vitrifikační zařízení, které slouţilo ke 

zpracování asi 60 m
3
 kapalných vysoceaktivních odpadů. Tyto odpady vznikly v Karlsruhe v letech 

1971 – 1990 při přepracování asi 208 t vyhořelého jaderného paliva. 60 m
3
 vysoceaktivních odpadů 

obsahuje asi 8 t tuhých látek, včetně 504 kg uranu a 16,5 kg plutonia. Celková aktivita těchto odpadů 

činila asi 6x10
17

 Bq. 

Zařízení pracovalo na principu jednostupňového procesu (JHCM). Provozní teplota byla 1150°C, při 

které se do roztaveného speciálního borosilikátového skla přidával kapalný radioaktivní odpad. 

Docházelo k odpaření kapaliny a pevné látky byly fixovány do skelné matrice. Poté byla směs vylita 

do ocelových kontejnerů o výšce 1,3 m a objemu 150 l. Po vychlazení byly kontejnery hermeticky 

uzavřeny svárem. Tento způsob vitrifikace umoţnil pouze sníţení objemu z 60 m
3
 na 20 m

3
. Samotný 

proces vitrifikace byl spuštěn v září 2009 po ukončení všech provozních testů. Dne 22. června 2010 

byla vitrifikace kapalných vysoceaktivních odpadů ukončena. Do té doby bylo vyprodukováno 122 

kontejnerů vitrifikovaného odpadu (http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/80804/,18.6.2011). 

2.4.5 VICHR, Jaslovské Bohunice, Slovensko 

Na Slovensku je od roku 1997 vitrifikace pouţívána jako metoda zpracování tzv. chrompiku. Jedná se 

o vodný roztok sloučeniny K2Cr2O7 v koncentraci od 3 – 5 %. Chrompik byl stejně jako dowtherm 

(směs bifenylu C12H10 a difenyloxidu C12H10O) pouţívaný jako chladící médium na skladování 

vyhořelého jaderného paliva v JE A-1. Měl také zabraňovat korozi palivových elementů 

(http://www.javys.sk/sk/index.php?page=hledej&hledej-slovo=chrompik, 9.5.2011). 

Vitrifikační linka (VICHR) pracuje na principu vysokoteplotního dvoustupňového procesu fixace 

radioaktivního chrompiku do skelné matrice borosilikátového typu s cílem dosáhnout výraznou 

redukci a zvýšit bezpečnost skladování tohoto specifického radioaktivního kapalného odpadu. 

Chrompik se ze skladovacích nádrţí přečerpává do odměrné nádrţe o objemu 128 dm
3
. Poté je 

přiveden do odparky, kde se při teplotě 130 – 140°C získává koncentrát o objemu 3 dm
3
. Ten se 

vypustí do tavící indukční pece, kde se přidává sklovina. V peci dochází k vysušení koncentrátu a 

roztavení směsi při teplotě 1150°C. Zařízení produkuje 2 kg/h vitrifikovaného odpadu.                     

http://www.hanford.gov/page.cfm/WTP
http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/80804/
http://www.javys.sk/sk/index.php?page=hledej&hledej-slovo=chrompik
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Ten se poté vypouští do ocelových kontejnerů. Části zařízení linky jsou chlazené pomocí vloţeného 

okruhu chlazení, který tvoří zároveň bariéru proti úniku radioaktivních látek v případě netěsností. 

Zařízení vyprodukovalo 211 kontejnerů vitrifikovaného odpadu, které jsou nyní bezpečně uloţeny 

v JE A-1. V letech 2002 – 2004 byla provedena rekonstrukce vitrifikační linky s cílem vyuţít linku na 

vitrifikaci chrompiku se specifickou aktivitou řádově 10
11

 Bq/dm
3
 (Národná správa Slovenskej 

republiky 2011). 

 
Obr. 11. Model vitrifikační linky  (http://www.javys.sk/sk/index.php?page=nakladanie-s-rao/spracovatelske-
linky-javys/vitrifikacna-linka 18.5.2011) 

2.4.6 R7/T7, La Hague, Francie 

V La Hague ve Francii slouţí zařízení T2 a R2 k přepracování vyhořelého jaderného paliva. Při 

přepracování vzniká vysoceaktivní odpad. Ten je od roku 1989 zpracováván v zařízení R7 a od roku 

1992 v zařízení T7. V daných zařízení se pro vitrifikaci pouţívá dvoustupňového uspořádání 

kalcinátor – indukční pec. Obě vitrifikační zařízení jsou vybaveny třemi vitrifikačními linkami, kde 

kaţdá vyprodukuje max. 25 kg/h vitrifikovaného odpadu. Jedna část vitrifikačního zařízení R7 byla 

předělána z indukční tavící pece na vitrifikační zařízení typu studený kelímek (viz. Kap. 3.2.2) 

(Marsden a kol. 2010; Quang a kol. 2003). V zařízeních R7 a T7 v La Hague je pouţíváno 

borosilikátové sklo, které je označováno jako „R7T7“ nebo také jako „SON 68“. Toto sklo pojme 

max. 18,5 % radioaktivních oxidů (štěpné produkty, aktinidy, vzácné kovy a zirkonium) (Petitjean a 

kol. 2002). Za rok se v těchto zařízeních vyrobí 600 kontejnerů vitrifikovaného odpadu a do roku 2000 

bylo zpracováno více neţ 4000 tun odpadu (3,5x10
6
 Ci) (Marsden a kol. 2010; Quang a kol. 2003). 

2.4.7 WVP, Sellafield,VB 

Vitrifikační zařízení WVP (Windscale Vitrification Plant) se nachází v  Sellafieldu ve Velké Británii. 

Toto zařízení bylo uvedeno do provozu roku 1991. Pro fixaci radioaktivních odpadů vyuţívá 

borosilikátového skla. Je zaloţeno na francouzské technologii AVM. Skládá se ze tří výrobních linek 

produkujících 475 aţ 600 kontejnerů vitrifikovaného odpadu ročně. Do roku 2005 závod 

vyprodukoval 3179 kontejnerů vitrifikovaného odpadu (Ojovan a Lee 2007). 

 

 

 

 

http://www.javys.sk/sk/index.php?page=nakladanie-s-rao/spracovatelske-linky-javys/vitrifikacna-linka
http://www.javys.sk/sk/index.php?page=nakladanie-s-rao/spracovatelske-linky-javys/vitrifikacna-linka
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3. VITRIFIKACE METODOU „STUDENÝ KELÍMEK“ 

Vitrifikace metodou „Studený kelímek“ (CCM – Cold Crucible Melter) je v dnešní době povaţována 

za druhou generaci vitrifikačních zařízení. Předpokládá se, ţe v budoucnu zcela nahradí současná 

vitrifikační zařízení, která vyuţívají klasickou kovovou tavící nádobu.  

„Studený kelímek“ (Obr. 12. a Obr. 13.) je zpravidla niţší válcová nádoba robustnější konstrukce, 

která je tvořená svislými kovovými segmenty s meziprostorem vyplněným keramickým tmelem. Je to 

kompaktní vodou chlazené tavící zařízení, ve kterém je radioaktivní odpad taven společně s přísadami 

tvořícími skleněnou matrici za pouţití vysokofrekvenční indukce. Při chlazení stěn tavícího zařízení 

vzniká vrstva ochlazeného skla v pevném skupenství na povrchu tavící nádoby. Tato vrstva chrání 

vnitřní stěnu tavící nádoby před korozí, kterou způsobuje skelná tavenina. Teplo je předáváno přímo 

tavenému médiu a z tohoto důvodu mohou být dosaţeny vysoké teploty bez většího zatíţení tavící 

nádoby a tavícího zařízení jako takového. Tyto provozní teploty se pohybují okolo 3000°C (Gombert a 

kol. 2002; Donald 2010). 

 
 
Obr. 12. Podélný průřez „Studeným kelímkem“ (Quang a kol. 2003)                 

 

 Obr. 13. Příčný průřez „Studeným kelímkem“ (http://www.areva.com/EN/operations-3400/the-cold-crucible-a-
world-first-for-highlevel-waste.html, 18.5.2011) 

3.1 Přednosti a nedostatky 

Kromě výhod, které v sobě skrývají běţné metody vitrifikace (viz. Kap. 2.3) lze u vitrifikace metodou 

„Studený kelímek“ nalézt mnoho dalších. Důleţitou vlastností je velmi dlouhá ţivotnost tavící nádoby    

(cca 10 krát větší neţ u běţných vitrifikačních zařízení). Dále se u této metody dosahuje velmi 

vysokých pracovních teplot, relativně vysokého výkonu a vysoké objemové redukce odpadů (typicky 

v rozsahu 50:1 aţ 100:1). Je zde moţnost diskontinuálního provozování. Další výhodou jsou malé 

prostorové nároky a dlouhá ţivotnost pece (Cozzi a Ohji 2009).                                                     

Nevýhody jsou podobné jako u klasické vitrifikace (viz. Kap. 2.3), tj. zejména vysoké investiční 

náklady a vysoké provozní náklady v důsledku velké energetické náročnosti (Ojovan a Lee 2007). 

http://www.areva.com/EN/operations-3400/the-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cold-crucible-a-world-first-for-highlevel-waste.html
http://www.areva.com/EN/operations-3400/the-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cold-crucible-a-world-first-for-highlevel-waste.html
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3.2 Příklady provozovaných vitrifikačních zařízení 

V této kapitole jsou stručně popsána vitrifikační zařízení pracující na principu „Studeného kelímku“. 

3.2.1 SUE SIA Radon, Moscow, Rusko  

První zkušební zařízení tohoto typu bylo uvedeno do provozu právě v SIA Radon (Moscow) a to 

v roce 1999. Pracuje na principu jednostupňového procesu, který vyuţívá pro fixaci odpadů 

borosilikátové sklo. Zařízení pracuje při provozních teplotách kolem 1150°C, pouţívá tři kelímky 

(topidla) o průměru 45 cm a kaţdý produkuje přibliţně 25 kg/hod vitrifikovaného odpadu. Zpracovává 

nízko a středněaktivní kapalné odpady ze zařízení SIA Radon, výzkumných laboratoří, dalších 

průmyslových odvětví a zdravotnických zařízení. Závod vyprodukoval do roku 2001 více neţ 30 tun 

vitrifikovaného odpadu (Ojovan a Poluektov 2010; Lebedev a kol. 2010)  

 
Obr. 14. Následující fotografie byly pořízeny v průběhu experimentálního testování v laboratoři v Rusku. 
Znázorňují startovací proces, pokračující kompletní homogenizací taveniny a konečným vypuštěním skleněných 
produktů do kontejneru (Fissore Agency 2009). 

 

                            
Obr. 15.  Schéma ruského “Studeného kelímku“                                    Obr. 16.  Vzorek skla ze zařízení typu       

(Ojovan a Lee 2005)                                                                              „Studený Kelímek“ (Ojovan a Lee 2005)                                                                                                                   
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3.2.2  R7, La Hague, Francie 

Společnost Cogema ve Francii vyvinula v roce 2003 ve spolupráci se společnostmi CEA Marcoule a 

SGN (AREVA Group), vitrifikační zařízení typu „Studený kelímek“ pro vitrifikaci tekutých 

vysoceaktivních odpadů z přepracování vyhořelého U – Mo – Sn - Al paliva. Je to odpad s vysokých 

obsahem molybdenu, který je velmi korozivní. Z tohoto důvodu nemůţe být tento odpad fixován do 

typu borosilikátového skla, pouţívaného ve vitrifikačním zařízení R7/T7 v La Hague. Proto byl 

navrţen nový typ skla, který byl laboratorně testován, kde splnil kritéria pro konečné uloţení U-Mo 

odpadu. Hlinito - borosilikátové sklo, bohaté na Ca a Zr, je schopné začlenit 12 hmot. % oxidu 

molybdenu, ale je stále korozivní (obsah molybdenu a fosfátu) a musí se proto tavit při teplotách 

kolem 1300°C. Této provozní teploty není moţné dosáhnout ve standardním tavícím zařízení, a proto 

byla provedena rekonstrukce jedné z tavících jednotek vyuţívající indukční tavící pec vitrifikačního 

zařízení v R7 v La Hague. „Studený kelímek“ byl umístěn pod kalcinátor na místo stávající tavící 

kovové nádoby. Pouţití „Studeného kelímku“ nemá ţádný vliv na ostatní technologická zařízení 

(kalcinátor, systém na vypouštění plynů). Volba zachování dvoustupňového procesu byla odůvodněna 

základní koncepcí COGEMA. Fáze výstavby musela být provedena v co nejkratší době a nové 

zařízení muselo být kompatibilní s aktuálním členěním jednotky, aby se minimalizovaly úpravy 

stávající jednotky. Toto vitrifikační zařízení má následující parametry. Hmotnost tavící části, včetně 

„Studeného kelímku“ (o průměru  650 mm), je 950 kg. Zdrojem energie potřebné pro výrobu skla je 

generátor o výkonu 400 kW, který je provozován při frekvenci 300 kHz. Zařízení je provozováno při 

teplotách 1200 – 1300°C v závislosti na vlastnostech zpracovávaných odpadů. Výkon této vitrifikační 

linky je 25 kg/hod vitrifikovaného odpadu (lze tento výkon zvýšit aţ na 40 kg/hod), přičemţ je 

přiváděno do kalcinátoru 40 litrů/hod radioaktivních odpadů o obsahu solí 154 g/l. (Quang a kol. 

2002; Quang a kol. 2003) 

 

Obr. 17.  Vnitřní pohled do francouzského typu „Studený kelímek“ (Quang a kol. 2003)  

3.2.3 IA „Mayak“, Ozersk, Rusko 

V zařízení Mayak se vysoceaktivní odpady vitrifikují od roku 1987. Dříve se pouţíval postup 

vysokého zahuštění vodných dusičnanových roztoků s přídavkem sklovotvorné přísady                   

(kys. fosforečné H3PO4 ). Při tomto zahuštění docházelo k odstranění části kyseliny dusičné (HNO3) a 

NOxů. Vzniklá „sirupová“ kapalina se dávkovala na hladinu taveniny v indukčně ohřívané peci. Na 

hladině taveniny poté docházelo k odparu zbytkové vody, k rozkladu dusičnanů a jiných komponent a 

postupnému roztavování. Po naplnění tavné nádoby byl roztavený produkt (fosfátové sklo) vypuštěn 

do kontejneru a proces se opakoval. 



 

19 
 

Nyní se v zařízení Mayak pouţívá, místo indukčního tavícího kelímku, vysokofrekvenční tavící 

zařízení „Studený kelímek“. Technologické schéma je znázorněno na Obr. 18. Jedná se o 

dvoustupňový zkušební provoz, který vyuţívá simulovaných kapalných vysoceaktivních odpadů, kde 

jejich hlavním zdrojem jsou odpadní vody po extrakci U a Pu z přepracování vyhořelého jaderného 

paliva. Zařízení se skládá ze zahušťovací odparky a „Studeného kelímku“. Kapalné vysoceaktivní 

odpady a kyselina fosforečná (H3PO4) jsou přiváděny do odparky průtokem 35 aţ 100 dm
3
/hod. 

Odparka je předstupněm vitrifikace. Má za účel připravit kapalný vysoceaktivní odpad do formy 

s minimálním obsahem vody. Takto získaný zahuštěný produkt se poté dávkuje do „Studeného 

kelímku“, kde probíhá proces vitrifikace při max. provozní teplotě 1500°C. Výkon tohoto zařízení je 

18 kg/hod vitrifikovaného odpadu (fosfátového skla) (Smelova a kol. 2000; Lebedev a kol. 2010). 

 
 
Obr. 18. Technologické schéma „Studeného kelímku“ (Smelova a kol. 2000) 
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4. CHEMICKÉ SLOŢENÍ PRODUKTŮ VITRIFIKACE 

V současné době, jak jiţ bylo zmíněno v Kap. 2., se pro imobilizaci jaderného odpadu pouţívají 2 typy 

skla a to sklo borosilikátové a fosfátové. Přesné sloţení skla je závislé na typu a sloţení 

zpracovávaného odpadu. Typický rozsah sloţení pouţívaných skel, ve srovnání s komerčním typem 

borosilikátového skla Pyrex, je znázorněn v Tab. 2.   

Tab. 2. Rozsah sloţení pouţívaných skel (Lee a kol. 2006) 

 
Sloţení borosilikátových a fosfátových skel je přizpůsobeno pro jejich snadnou přípravu a tavení, 

zamezení oddělování fází a nekontrolovatelnou krystalizaci. Fosfátová skla do sebe pojmou více 

radioaktivních odpadů, ale mají niţší odolnost vůči vyluhování. Oproti borosilikátové tavenině je 

roztavené fosfátové sklo vysoce korozivní k ţáruvzdorným vyzdívkám a to je hlavní důvod, proč je 

málo pouţíváno. V současné době se pouţívá pouze v Rusku, kde se pro tento typ skla uplatňuje 

technologie tavby „Studený kelímek“, kdy ochrannou vyzdívku pecí tvoří vlastní tavený materiál. Skla 

nejsou nikdy zcela homogenní, obsahují významné mnoţství bublin a cizích fragmentů jako jsou např. 

ţáruvzdorné oxidy. 

V Austrálii a Kanadě zpracovávají vysoceaktivní odpad přepracováním na keramiku. Probíhá výroba 

krystalického produktu tzv. Synrocu. Jedná se o keramiku z refraktorních titanátů, které přijímají do 

mříţky Pu, U, Cs, Sr. Synroc se připravuje přepracováním oxidů Ti, Zr, Al, Ca a Ba do chemicky 

reaktivní formy. Tato výchozí látka („prekurzor“) je smíchána s vysoce radioaktivním tekutým 

odpadem a pak je změněna (konvertována) na Synroc. Původně okolo 57 % Synrocu tvořil TiO2. 

Během této změny dochází ke vzniku nových minerálů hollanditu (BaAl2Ti6O16; jednoklonná 

soustava), zirkonolitu (CaZrTi2O7; jednoklonná soustava) a perovskitu (CaTiO3; kosočtverečná 

soustava), které tvoří typ Synroc – C. Tyto titanáty mají stabilní krystalovou mříţku, do které mohou 

vstupovat téměř všechny vysoceaktivní prvky. Aktinidy jsou zabudovány hlavně do zirkonolitu a 

v menší míře do perovskitu. Perovskit také přijímá Sr a Ba, zatímco hollandit Cs, Ba, K a Rb.    

Synroc – C dokáţe pojmout (inkorporovat) aţ 30 hmot. % vysoceaktivních odpadů.   

Mezi nejdůleţitější vlastnosti pouţívaných skel patří chemická odolnost a odolnost proti vyluhování. 

Vysoká chemická odolnost je dosaţena jak u borosilikátového, tak i fosfátového skla. Odolnost skla je 

rozhodujícím kritériem, protoţe zajišťuje nízké předpoklady pro uvolnění radionuklidů při kontaktu 

s vodou v potenciálním prostředí úloţiště. Odolnost borosilikátového skla proti vyluhování se zlepšuje 

např. přidáním Al2O3. Ţivotnost skla je sniţována vyšším obsahem alkálií ( → Li2O, Na2O, K2O). 

Fosfátová skla, jak jiţ bylo zmíněno, mají odolnost vůči vyluhování niţší. Při srovnání stability skla a 

keramického Synrocu se podle louţících testů Synroc rozpouští cca 1000 krát méně neţ borosilikátové 

sklo. Typické normalizované rychlosti vyluhování (NR) z vitrifikovaného odpadu jsou                        

od 10
-5

 do 10
-6

 g/cm
2
 za den. Kromě toho jsou skla schopná imobilizovat velké mnoţství aktinidů, 

např. borosilikátové sklo můţe pojmout aţ 7,2 hmot. % PuO2. Další důleţité vlastnosti skel jsou 

znázorněny v Tab. 3. a Synrocu v Tab. 4. (Ojovan a Lee 2010).  
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Tab. 3. Typické vlastnosti borosilikátových a fosfátových skel: hustota, pevnost v tlaku, normalizovaná rychlost 
vyluhování, tepelná stabilita, odolnost vůči vnitřnímu ozáření, měrné teplo, tepelná vodivost, koeficient 
roztaţnosti (Lee a kol. 2006) 

 
 
Tab. 4. Typické vlastnosti Synroc – C: hustota, tepelná vodivost, tepelná kapacita, pevnost v tlaku, 
normalizovaná rychlost vyluhování (Lee a kol. 2006) 

 
 

V Tab. 5. jsou znázorněny výsledné produkty vitrifikací jednotlivých zařízení. Potřebná data jsou 

získána z Lee a kol. (2010). Většina z těchto zařízení vyuţívá pro imobilizaci radioaktivních odpadů 

borosilikátová skla, kde převládajícím prvkem je SiO2 a druhým nejvíce zastoupeným prvkem je B2O3. 

Pouze ve dvou případech, a to v zařízeních Sue Sia Radon a Mayak, je viditelná odlišnost v konečném 

sloţení produktů vitrifikace. V těchto zařízeních je vyuţívána metoda „Studený kelímek“. V Sue Sia 

Radon je také pouţíváno borosilikátové sklo, které se ale vyznačuje vyšším obsahem Na2O a CaO. 

Zařízení Mayak jako jediné z těchto zařízení pouţívá pro imobilizaci odpadů fosfátové sklo. V tomto 

typu skla je hlavním prvkem P2O5 a je zde úplná absence prvku SiO2.  
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Tab. 5. Příklady chemického sloţení produktů vitrifikace 

 Vitrifikační zařízení v La Hague Vitrifikační zařízení v Savannah River 

 Vitrifikační zařízení v Sellafieldu 
 

Vitrifikační zařízení v Molu 

 
Vitrifikační zařízení v Moscow 

 
Vitrifikační zařízení v Ozersk 
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5. DISKUZE 

V porovnání základních metod vitrifikace s vitrifikací typu „Studený kelímek“, můţeme říci, ţe 

„Studený kelímek“ je metodou budoucnosti. Tato technologie má jiţ mnoho výhod převzatých 

z předešlých metod vitrifikace, ale za její hlavní a nejdůleţitější přednosti se povaţuje dlouhá 

ţivotnost tavící nádoby, vysoký výkon a redukce odpadu a zejména malé prostorové nároky. 

Samozřejmě, ţe i u této metody není vše zvládnuto. Má nedostatky stejné jako původní vitrifikace a to 

zejména vysoké investiční náklady a vysoké provozní náklady z pohledu velké energetické náročnosti. 

V Tab. 6. je znázorněno porovnání metody jednostupňového uspořádání (JHCM) s metodou 

„Studeného kelímku“ (CCM) ( Ojovan a Lee 2007). 

Tab. 6. Parametry jednostupňového uspořádání a „Studeného kelímku“, sestaveno podle Ojovan a Lee (2007) 

 
V Tab. 7.  je sestaven ucelený přehled o zařízeních, které se vitrifikací zabývají. Je zde shrnuto jaký 

typ odpadu zpracovávají, jakým typem zařízení, odkdy je zařízení v provozu, zda je proces vitrifikace 

v daném zařízení ukončen či je teprve zařízení ve zkušebním provozu a jakým výkonem dané 

vitrifikační linky pracují.  

 Tab. 7. Vitrifikační zařízení a jejich kvalitativní a kvantitativní parametry, sestaveno podle Ojovan a Lee (2010) 

 
1
LLW (Low level waste; nízkoaktivní odpady), 

2
LILW (Low and intermediate level waste; nízko a 

středněaktivní odpady), 
3
HLW (High level waste; vysoceaktivní odpady), 

4
Chrompik (vodný roztok sloučeniny 

K2Cr2O7 v koncentraci od 3 – 5 %), 
5
JHCM (Joule heated ceramic melter; jednostupňový princip), 

6
IHC 

(Induction hot crucible; dvoustupňový princip), 
7
CCM (Cold Crucible Melter; „Studený kelímek“)  
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Proč není vitrifikace VAO tolik rozšířenou metodou? Mohou za to velké ekonomické náklady, které si 

mohou dovolit jen velmi bohaté země a malá míra recyklace vyhořelého jaderného paliva. Celkově se 

přepracovává zhruba 10 % celosvětové produkce pouţitého jaderného paliva. V současné době většina 

států vyuţívá pouze jeden cyklus vyuţití paliva, kdy se vyhořelé jaderné palivo nerecykluje. Jde o 

otevřený palivový cyklus. V budoucnu by se mělo, díky intenzivnějšímu přepracovávání vyhořelého 

jaderného paliva, dosáhnout uzavřeného palivového cyklu. Poté se bude co nejlépe vyuţívat veškerý 

potenciál ukrytý v palivu a do trvalého úloţiště bude putovat jen minimum uranu a transuranů. 

Hlavním důvodem, proč se proces přepracování vyhořelého paliva vyuţívá jen v omezeném mnoţství 

je to, ţe cena čerstvého paliva je na nízké úrovni. Recyklované palivo tak vychází draţší. Pokud by se 

měla jaderná energetika stále více vyuţívat, tak by v budoucnu mělo dojít ke změně této situace. Se 

zvyšováním poţadavků na mnoţství paliva a postupným vyčerpáváním přírodního uranu se bude 

zvyšovat jeho cena. Z pohledu vědeckého a technologického vývoje se bude sniţovat cena a zvyšovat 

efektivita recyklace a tím by se měl postupně uzavřený palivový cyklus stávat výhodnějším neţ 

otevřený. Ale i přepracování vyhořelého jaderného paliva má své nedostatky, mezi ně lze zařadit to, ţe 

se při procesu přepracování generuje mnoţství nízko a středněaktivních odpadů. Stále také zůstává 

problém nevyuţitelných radioizotopů. V palivu se po vícenásobné recyklaci vyhořelého jaderného 

paliva hromadí problematické vyšší aktinidy a také není vyloučena moţnost havárií v závodech na 

přepracování paliva s potencionálními úniky radioaktivních látek do ţivotního prostředí.  

Hlavní snahou je, aby na rozhraní dvacátých a třicátých let tohoto století začala nastupovat úplně nová 

generace jaderných reaktorů. Právě tyto reaktory by měly umoţnit vyuţití veškerého potenciálu 

obsaţeného v zásobách jaderného paliva, tedy i 
238

U a případně i 
232

Th. Umoţnily by „spálení“ všech 

vznikajících transuranů a zajistily by tak zmenšení objemu, aktivity a nebezpečnosti jaderných 

odpadů, které by pak v ideálním případě obsahovaly pouze štěpné produkty. Tyto plánované nové 

jaderné reaktory jsou označovány jako reaktory IV. generace.  

 
Obr. 19. Přehled generací jaderných energetických zařízení (http://www.cvrez.cz/web/generation-iv-gen-iv, 
18.7.2011) 

Tato nová generace reaktorů by měla umoţnit ještě intenzivnější vyuţívání jaderné energie, a proto 

jsou tomu také podmíněny poţadavky na ně. Výzkum a vývoj by měl být uskutečňován tak, aby byly 

dosaţeny nízké investiční a provozní náklady, zvýšená jaderná bezpečnost, minimalizace tvorby 

odpadu a sníţení rizika šíření jaderných zbraní. Důleţitým faktorem pro reaktory IV. generace musí 

být i ţivotnost a doba provozu jaderného reaktoru. Při kaţdém zvýšení doby provozu se zvyšuje i 

ekonomická výhodnost. Pro dlouhodobé provozování jaderné energetiky je nutné zajistit pro reaktory 

dostatek paliva. Pokud ji chceme vyuţívat více neţ jedno století, je potřeba zajistit systémy, které 

budou schopny kromě 
235

U vyuţívat i 
238

U a 
232

Th. O takovýchto reaktorech mluvíme jako o rychlých. 

Ty jsou v konfiguraci mnoţivého reaktoru schopny zajistit palivo v řádu tisíciletí.  

http://www.cvrez.cz/web/generation-iv-gen-iv
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Sdruţení zemí s bohatými zkušenostmi v oblasti výzkumu a provozu jaderných technologií              

GIF (Generation IV International Forum) - Argentina, Brazílie, Kanada, Čína, Evropská unie, Francie, 

Japonsko, Jihoafrická republika, Rusko, Jiţní Korea, Švýcarsko, Spojené království a Spojené státy 

americké - vybralo 6 perspektivních koncepcí reaktorů znázorněných v Tab. 8., které se budou 

rozvíjet. Rozdělení je dáno hlavně chladícím médiem, které se pouţívá a v případě klasických reaktorů 

i materiálem, který je vyuţit pro moderaci neutronů (Bevelacqua 2008). 

Tab. 8. Reaktory IV. generace, sestaveno podle Bevelacqua (2008) 

Typ reaktoru Výkon 

(MWe) 

Provozní teplota 

(°C) 

Palivo Chladivo 

I. Reaktory s velmi vysokou 

teplotou (VHTR – Very-High-

Temperature Reactors) 

                

250 

 

1000 

 

UO2 

 

helium 

II. Reaktory vyuţívající vodu v 

superkritické fázi (SCWR – 

SuperCritical Water Reactors)  

 

1500 

 

510-550 

 

UO2 

 

H2O 

III. Reaktory zaloţené na 

roztavených solích (MSR - 

Molten Salt Reactors) 

 

1000 

 

700-800 

roztavené soli 

(uvaţuje se např. 

o fluorových 

solích) 

 

fluoridové soli 

IV. Rychlé reaktory chlazené 

plynem (GFR – Gas-Cooled Fast 

Reactors) 

 

288 

 

850 

238
U, transurany 

z vyhořelého 

jaderného paliva 

 

helium 

V. Sodíkem chlazené rychlé 

reaktory (SFR – Sodium-Cooled 

Fast Reactors) 

 

150-1500 

 

550 

v kovové podobě 

obsahující uran, 

plutonium i další 

transurany 

 

sodík 

VI. Olovem chlazené rychlé 

reaktory (LFR – Lead-Cooled 

Fast Reactors) 

 

50-1200 

 

550-800 

v kovové formě 

nebo ve formě 

nitridů uranu a 

plutonia 

 

olovo-bismut 

 

U prvních dvou typů se jedná o klasické reaktory, které by měly velice efektivně produkovat 

elektrickou energii, případně i vodík. Třetí typ reaktoru můţe v principu pracovat jako rychlý i 

klasický reaktor. Další tři projekty jsou zaměřené na rychlé reaktory, které by mohly umoţnit vyuţívat 

veškerý potenciál skrytý v uranu a případně i thoriu (Bevelacqua 2008). 

V současné době se usilovně pracuje na studiích, které by umoţnily zahájit vývoj konkrétních 

reaktorů. Nejdále je práce na projektu reaktorů s velmi vysokou teplotou. Ty jediné mají šanci být 

k dispozici před rokem 2030. Relativně brzo by mohly být reaktory vyuţívající vodu v superkritické 

fázi a z rychlých reaktorů pak sodíkem chlazené reaktory. Masivní nasazení reaktorů IV. generace 

však nejspíše můţe nastat aţ v druhé polovině tohoto století. 

A právě vhodnou kombinací rychlých reaktorů a klasických reaktorů můţeme dosáhnout perspektivy 

vyuţívání jaderné energie na staletí aţ tisíciletí. Ale vše je zatím předmětem vědeckého a 

technologického vývoje. 

Měli bychom se zamyslet také nad skutečností, jestliţe odpad budeme ukládat do hlubinného úloţiště, 

nebudeme moci s ním uţ manipulovat. Proto se jeví moţnost přepracování odpadu a ukládání do 

povrchového úloţiště jako výhodnější. Postupným vyčerpáváním zásob přírodního uranu by se mohlo 

vyhořelé palivo v nových reaktorech stát jeho více neţ plnohodnotnou náhradou. Díky tomu by se 

v budoucnu mohl z odpadu stát vysoce ceněný artikl. 
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6. ZÁVĚR 

Dnešní svět se bez jaderné energetiky neobejde, v budoucnu nemá alternativu, a proto si zaslouţí 

velkou pozornost a ještě větší investice do výzkumu. Poptávka po energii získané právě z jaderného 

průmyslu roste, jaderné zdroje mají nyní přibliţně 17 % podíl na světové výrobě elektřiny a 7 % podíl 

na spotřebě energie celkově. Jaderného odpadu přibývá, úloţiště se rychle zaplňují a proces vitrifikace 

se jeví jako nejlepší imobilizační metoda současnosti. Efektivně sniţuje objem vznikajících odpadů. 

Úspěšně minimalizuje dopad toxicity radioaktivních odpadů na ţivotní prostředí, coţ je v dnešní době 

velmi diskutované téma. A právě proto je vitrifikace metodou, na kterou by se měl dnešní výzkum 

zaměřit.  

 

 
 
V Praze Pavlína Machová     …………………………………… 
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