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Úvod 

 
Reaktor s tavenými solemi MSR (Molten Salt Reac-

tor) je typ reaktoru navržený mezinárodní organizací GIV 
(Generation IV International Forum)1. Jedná se o nový typ 
reaktorového systému, který umožní efektivnější využití 
jaderného paliva a zároveň sníží objem i míru radioaktivi-
ty jaderného odpadu. Pro tento typ jaderného reaktoru je 
typická tekutá forma paliva. Skládá se z fluoridové soli, 
v níž je rozpuštěn štěpný materiál. Tato směs cirkuluje 
mezi  aktivní  zónou  reaktoru  a  tepelným  výměníkem. 
V MSR pracujícím jako jaderný transmutor by se jako 
palivo používala směs fluoridů plutonia a transuranů (Np, 
Am, Cm) s fluoridovou solí. Jako velice slibný se jeví 
232Th - 233U cyklus, který minimalizuje množství odpad-
ních aktinoidů s dlouhým poločasem rozpadu. V tomto 
cyklu vzniká z 232Th vlastní štěpný materiál 233U. Pak tedy 
mluvíme o množivém reaktoru2. Přebytek tepelné energie 
vznikající při výrobě elektřiny by sloužil k produkci vodí-
ku a odsolování mořské vody, případně k dalším průmys-
lovým účelům. Fluoridové soli charakterizuje vysoká tep-
lota varu, velká objemová tepelná kapacita, radiační stabi-
lita a dobrá rozpustnost pro aktinoidy. Díky těmto výhod-
ným fyzikálním a chemickým vlastnostem mohou být 
použity jako medium pro přenos tepla při vysoké teplotě, 
chladivo aktivní zóny s pevným nebo tekutým palivem 
nebo jako transmutor pro spalování vyhořelého jaderného 
paliva3,4. Použití tavených solí v jaderné energetice před-
stavuje nemalý konstrukční problém. Je velmi obtížné 
najít vhodný konstrukční materiál, který by snesl teploty 
přesahující 500 °C a odolával koroznímu prostředí, které 
tekuté soli představují5.  

Předkládaná práce se zaměřuje na studium interakcí 
mezi taveninou alkalické fluoridové soli a možným kon-
strukčním  materiálem  tepelného  výměníku  v  systému 
MSR. Korozní testy byly prováděny na testovacích ampu-
lích vyrobených ze slitin niklu. Tyto ampule byly ponoře-
ny v tavenině alkalické fluoridové soli o teplotě 680 °C. 
Byly zjišťovány korozní změny materiálu pomocí LA-
ICP-MS. 

 
 

Experimentální část 
 
Laterální mapování koroze bylo prováděno komerč-

ním ablačním systémem UP 213  (New Wave,  USA) 
s  Nd:YAG laserem emitujícím záření  o  vlnové  délce 
213 nm (5. harmonická frekvence) a pracujícím v režimu 
Q-switch s opakovací frekvencí 20 Hz a délkou pulzu 
4,2 ns. Vzorek byl při měření umístěn v pohyblivé ablační 
cele Supercell o objemu 33 cm3. Jako nosný plyn bylo 
použito helium. Ablační cela byla polyuretanovými trubič-
kami spojena s ICP-MS Agilent 7500ce (Agilent, Japon-
sko) s kvadrupólovým analyzátorem. Jako plazmový plyn 
byl použit argon. Parametry LA-ICP-MS jsou uvedeny 
v tabulce I. 

Korozní testy byly prováděny na ampulkách vyrobe-
ných z různých materiálů (výška ampulky 185 mm, vnitřní 
průměr 21,3 mm, tloušťka stěny 2 mm). Tato práce se 
zabývá sledováním korozních změn slitiny INCONEL686 
a železa potaženého vrstvou niklu. Vzorek INCONEL686 
byl ponořen v tavenině fluoridové soli o molárním složení 
42 % LiF, 29 % NaF, 29 % ZrF4 a konstantní teplotě 680 °
C po dobu 1000 hodin. Vzorek železa potažený vrstvou 
niklu byl ponořen v tavenině o molárním složení 60 % 
LiF, 40 % NaF a konstantní teplotě 680 °C taktéž po dobu 
1000 hodin. Po ochlazení byly ampulky rozřezány podél 
osy a diamantovou pilou byly získány jednotlivé výřezy. 
Ty  byly  vloženy  do  epoxidové  pryskyřice  (Araldite) 
a vyleštěny diamantovou pastou do vysokého lesku. Takto 
upravený vzorek byl vložen do ablační cely. 

Podmínky  pro  měření  metodou  LA-ICP-MS byly 
zjišťovány  pomocí  nastavovacího  standardu  oceli  F/4 
(0,46 % Mn, 0,19 % Si, 25,5 % Cr, 7,4 % Ni, 3,5 % Mo, 
0,58 % Cu, 62,37 % Fe). Pro účely mapování byl použit 
ablační mód – ablace do bodu (line of spots). V rámci 
optimalizace podmínek ablace bylo nutné zjistit ideální 
průměr laserového paprsku, frekvenci laseru, hustotu záři-
vého výkonu a rychlost pohybu ablační cely. Optimalizo-
vané parametry jsou uvedeny níže (tabulka II). U vzorků 

Tabulka I 
Pracovní parametry LA-ICP-MS 

Parametr Hodnota 

Vnější plazmový plyn (Ar) 15 l min–1 
Střední plazmový plyn (Ar) 1 l min–1 
Nosný plyn (He) 1 l min–1 
Pomocný plyn (Ar) 0,6 l min–1 
Příkon generátoru 1500 W 
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byl  sledován  obsah  lithia,  sodíku,  případně  zirkonia 
(prvkové složení soli) a konstitučních prvků slitiny – nikl, 
železo, mangan a chrom. Pro kvantifikaci byla použita 
normalizační metoda, která využívá součtu signálů měře-
ných isotopů prvků přítomných ve vzorku. Energie argo-
nového plazmatu (1. ionizační energie 15,75 eV) není 
dostatečná pro excitaci elektronů fluoru (1. ionizační ener-
gie 17,42 eV) (cit.6). Signál fluoru byl tedy získán součtem 
signálů sodíku, lithia, případně zirkonia (pokud bylo slož-
kou fluoridové soli). 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Metodou LA-ICP-MS byly sledovány korozní změny 

slitiny INCONEL686 a vzorku železa potaženého vrstvou 
niklu po expozici v tavenině alkalické fluoridové soli při 
teplotě 680 °C. Ablatována byla ta část vzorku, která byla 
ve styku s taveninou a jevila největší míru poškození 
(tmavá anomálie ve vzorku železa potaženého vrstvou 
niklu obr. 1A). Jako poškozená byla vyhodnocena ta část 
vzorku, která obsahovala lithium, sodík nebo zirkonium. 
Tyto prvky totiž nejsou v měřených vzorcích primárně 
obsaženy. Na jednotlivých mapách (obr. 1, obr. 2) lze 
vysledovat nerovnoměrnost koroze. Můžeme také vidět 

ohraničenou korozi uvnitř materiálu. U vzorku železa po-
taženého cca 100 m vrstvou niklu (“iron coated by nic-
kel“)  je  viditelné  proniknutí  sodíku  dovnitř  vzorku 
(obr. 1D). 

 
 

Závěr 
 
Pro  mapovaní  zkorodovaného  povrchu  vzorku 

z INCONEL686 a železa potaženého vrstvou niklu byl 
použit  systém LA-ICP-MS.  Koroze  eventuálního  kon-
strukčního materiálu tepelného výměníku v MSR techno-
logii byla způsobena taveninou alkalické fluoridové soli, 
která byla ve styku s tímto materiálem při teplotě 680 °C 
po dobu 1000 hodin. Výsledkem zpracování naměřených 
dat jsou 2D mapy povrchu kovového materiálu, které sle-
dují procentuální zastoupení jednotlivých konstrukčních 
elementů v neporušené a v korozně ovlivněné vrstvě. 

Velký vliv na korozi má technologický postup výroby 
konstrukčního materiálu, neboť i velmi nepatrné poškoze-
ní (mikrokanálky, škrábnutý materiál apod.) může ve svém 
konečném důsledku způsobit fatální degradaci materiálu. 

Tabulka II 
Parametry LA 

Parametr Hodnota 

Hustota zářivého výkonu 25 J cm–2 
Frekvence 20 Hz 
Rychlost pohybu ablační cely 6 m s–1 
Průměr laserového paprsku 8 m 

Obr. 1. Železo potažené vrstvou niklu; A) modrý obdélník ohraničuje místo ablace, B) laterální rozložení Ni ve vzorku železa potažené-
ho vrstvou niklu *, C) laterální rozložení Fe ve vzorku železa potaženého vrstvou niklu *, D) laterální rozložení Na ve vzorku železa 
potaženého vrstvou niklu *, * legenda vyjadřuje obsah prvku v % 
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Pokud analýzu LA-ICP-MS podpoříme daty EPMA, 
získáme tak cenné informace týkající se struktury materiá-
lu. Srovnáním vzorků vyrobených z různých slitin může-
me vyvozovat závěry týkající se odolnosti materiálu vůči 
taveninám solí. K těmto závěrům však vede ještě dlouhá 
cesta plná měření a zpracování experimentálních dat. 
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Obr. 2. INCONEL686, A) modrý obdélník ohraničuje místo ablace, B) laterální rozložení Ni ve vzorku INCONEL686*, C) laterální 
rozložení Na ve vzorku INCONEL686*, * legenda vyjadřuje obsah prvku v %  
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