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Proč tekuté soli?
● Pasivní bezpečnost tekutého paliva – zamrzlý ventil.
● Velký rozsah teplot kapalného stavu: 450°C – 1400°C při 

atmosférickém tlaku.
● Relativně tenkostěnná konstrukce celého reaktoru.
● Přímé využití vysoké teploty v průmyslu.
● Díky vysoké teplotě mnohem efektivnější přeměna tepla na 

elektřinu v kompaktních plynových turbínách.
● Chemická a radiační stabilita tekutých alkalo-halidů.
● Absence přetlaku a chemické reaktivity komponent 

výrazně zvyšuje bezpečnost, potřeba mnohem menšího 
kontejnmentu.

● Snadná separace mnoha produktů štepení umožňující 
spálit transurany z vyhořelého paliva produkovaného v 
současnosti – řešení problému jaderného odpadu.
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Proč tekuté soli? II

● Vysoká tepelná kapacita solí → vysoká hustota 
produkovaného výkonu → kompaktní elektrárna.

● Flexibilita neutronového spektra v závislosti na návrhu 
aktivní zóny reaktoru umožňující optimalizaci technologie 
pro různé potřeby (efektivní pálení transuranů, produkce 
co nejlevnějsí elektřiny).

● Tekuté palivo jako jediné umožňuje efektivní využití 
potenciálu thoria co by alternativy k uranovému palivu.

● Zmíněné výhody umožňují ekonomický a “blbuvzdorný” 
reaktor, což jsou nutné podmínky k nahrazení fosilní 
energetiky, jak na západě, tak v rozvojovém světě.
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Tekutá paliva umožňují pasivní bezpečnost

Zamrzlý ventil

Odtočná nádrž 
(drain tank)

V případě výpadku napájení 
aktivní chlazení přestane 
fungovat, zamrzlý ventil roztaje, 
palivo z reaktoru tak přeteče do 
odtočné nádrže, kde je zajištěn 
odvod zbytkového tepla a 
štěpná reakce je nemožná.

● Reaktor má zamrzlý ventil,  
(část trubky zespoda 
reaktorové nádoby, ve které 
zamrzlá sůl zablokuje 
proudění a zazátkuje reaktor).

● Zamrzlý ventil je aktivně 
chlazen.
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Reaktory s tekutými solemi produkují vysoké teploty, což umožňuje velmi výrazně snížit 
velikost systému a náklady na konstrukci použitím nových plynových turbín místo parních.
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ORNL Aircraft Nuclear Reactor Progress (1949-1960)

1949 – Nuclear Aircraft 
koncept 

1951 – R.C. Briant 
navrhl myšlenku 
solného reaktoru

1952, 1953 – První návrhy 
konstrukce solných reaktorů

1954 – postaven a úspěšně 
provozován  Aircraft Reactor 

Experiment (ARE), 2500 kWt2, 
1150K

1955 – navržen prototyp reaktoru pro 
pohon letadel, 60 MWt Aircraft Reactor 

Test (ART, “Fireball”)

1960 – Nuclear Aircraft Program 
zrušen kvůli úspěchu vývoje 
balistických raket s dlouhým 

doletem.
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It wasn’t that I had suddenly become 
converted to a belief in nuclear 
airplanes.  It was rather that this was the 
only avenue open to ORNL for 
continuing in reactor development.

That the purpose was unattainable, if 
not foolish, was not so important:

A high-temperature reactor could be 
useful for other purposes even if it 
never propelled an airplane…

—Alvin Weinberg

Aircraft Nuclear Program Allowed ORNL to Develop Reactors
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Molten Salt Reactor Experiment (1965-1969)

ORNLs' MSRE: 8 MW(th)
Postaven 1960 – 1964
Spuštěn v roce 1965
5 let úspěšného provozu

Demonstroval technologie 
odstranění produktů štěpění a 
průběžné doplňování paliva 
minimalizující odstávky.

Použil všechna tři štěpná
paliva: U233, U235, Pu239.

Pomohl ve vývoji vhodných 
slitin na konstrukci reaktoru.

Tým v ORNL pokračoval v návrzích 
prototypů energetických reaktorů
(MSBE, MSBR, DMRS).

Program byl zrušen na začátku
sedmdesátých let z politických
důvodů.

The Molten Salt Reactor Adventure, H. G. MacPherson, 
Nuclear Science and Engineering 90, p. 374-380 (1985)
http://home.earthlink.net/~bhoglund/mSR_Adventure.html

http://home.earthlink.net/~bhoglund/mSR_Adventure.html
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Současná situace – Evropa

● Zájem o MSR se zvýšil po roce 2002, kdy se MSR stal 
jedním z šesti konceptů tzv. čtvrté generace jaderných 
reaktorů (Gen4) v rámci mezinárodní instituce Gen4 
International forum (GIF).

● Česká republika spolupracuje v rámci sdružení EURATOM 
na vývoji kontinuálního chemického přepracování paliva v 
Centru Výzkumu Řež (Ing. Jan Uhlíř).

● Francie spolupracuje s Ruskem v rámci projektu Evropské 
komise EVOL. Vývoj se soustředí na spalovač plutonia 
produkovaného v lehkovodních reaktorech, stavba se 
plánuje po roce 2040.

● Výzkum je doposud čistě akademický, bez snahy reaktory 
postavit a provozovat. 
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Současná situace – Čína, Indie

● Indie má dlouhodobý program využití thoria v reaktorech 
s pevným palivem. Podle nedávné konference Molten Salt 
India (http://moltensaltindia.org/) však pracují na MSR 
také, bohužel detaily o programu nesdělují. 

● Čína oznámila úmysl vyvinout MSR technologie 
orientované na thoriové palivo v lednu 2011. Program 
vede šanghajská část Čínské akademie věd, konkrétně Jing 
Mianheng (syn prezidenta Číny z let 1993-2003). Program 
zaměstnává cca 500 vědců a má rozpočet cca USD 500M.

● V březnu 2014 čínská vláda rozhodla o zkrácení doby na 
vývoj prvního MSR z 25 let na 10 let. 

● Čína spolupracuje s USA na vývoji mezistupně, tj. reaktoru 
s pevným palivem chlazeným tekutými solemi bez paliva 
(tzv. Fluoride High-temperature Reactor, FHR).

http://moltensaltindia.org/
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Současná situace – Amerika
● U.S. Department of Energy (DoE) se vzdal role určovat 

jaký typ jaderných elektráren se bude stavět. Rozhodnutí 
je na průmyslu.

● Dvě nově vzniklé soukromé společnosti, Flibe Energy a 
Transatomic Power, pracují na návrzích odlišných MSR.

● Transatomic Power navrhuje reaktor který by uměl 
spalovat vyhořelé palivo ze současných elektráren.

● Flibe Energy spolupracuje s komerčními poskytovateli 
elektrické energie a pracuje na reaktoru, který by využil 
thorium jako palivo, produkoval izotopy pro medicínu, a 
byl podstatně ekonomicky výhodnější než ostatní zdroje 
energie. 

● Kanadská společnost Terresterial Energy pracuje na co 
nejlevnějším MSR s uranovým palivem, primárně jako 
zdroji tepelné energie. 
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Závěr

● Technologie MSR má potenciál vyřešit problémy současné 
jaderné energetiky a bude pravděpodobně strategickou 
technologií blízké budoucnosti, a to vzhledem k důrazu, 
jaký na vývoj MSR technologie klade Čína.

● Soukromé firmy v USA a Kanadě vyvíjí MSR s úmyslem co 
nejrychlejšího nasazení v energetice.

● Spolupráce západního průmyslu včetně Evropy na 
technologii MSR by mohla být klíčem k udržení 
technologického náskoku západní civilizace v oblasti 
jaderné energetiky. 

● Pokud by naopak východ získal podstatný náskok v těchto 
klíčových technologiích, byla by to v souvislosti s 
ubýváním fosilních energetických zdrojů pro Západ 
zásadní strategická hrozba.
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Backup slides
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The Aircraft Reactor Experiment (1954)
In order to test the liquid-fluoride 

reactor concept, a non-circulating core, 
sodium-cooled reactor was hastily 
converted into a proof-of-concept 
liquid-fluoride reactor.

The Aircraft Reactor Experiment ran for 
1000 hours at the highest 
temperatures ever achieved by a 
nuclear reactor (1150 K).

● Operated from 10/30/1954 to 11/12/1954
● Liquid-fluoride salt circulated through 

beryllium reflector in Inconel tubes.
● 235UF4 dissolved in NaF-ZrF4
● Produced 2.5 MW of thermal power.
● Gaseous fission products were removed 

naturally through pumping action.
● Very stable operation due to a large negative 

temperature-reactivity coefficient.
● Demonstrated load-following operation 

without control rods.
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Current Predicament

● ORNL's program in the 1960s was predicated on many 
historical circumstances, which are not valid any more.

● Current political priorities: inherent “walkaway” safety, 
proliferation resistance, TRU actinide minimization and 
spent nuclear fuel inventory management, among others.

● Economic necessity: minimization of upfront costs, 
maximization of resource utilization (see later), and 
exploring new markets.

● Any futuristic R&D program needs to get actually funded.
● Any new reactor R&D and deployment (R&D&D)  needs:

● to get regulated using the standard rules tailored to LWR → 
significant but not insurmountable challenge,

● necessitates new generation of experts in related areas.
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Glenn Seaborg: “Status in 1969”

LMFBR success dependent on simultaneous 
fulfillment of assumptions: 

1) Electric demand doubles every decade

2) Nuclear will capture more electricity 
generation market share

3) Uranium will remain scarce

4) LMFBR R&D will be easy

5) Public and private funding will be available 

“The non-fulfillment of any one, or at most two, of these 
assumptions might be sufficient to bring the whole edifice tumbling 
to the ground. In the actual event, none of the assumptions 
proved correct.”

from: The Atomic Energy Commission Under Nixon - Adjusting to Troubled Times, 
Glenn T. Seaborg & Benjamin S. Loeb
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U.S. DoE sees Industry Leading Future Nuclear

● “In the United States, it is the 
responsibility of industry to 
design, construct, and operate 
commercial nuclear power 
plants.” (pg 22)

● “It is ultimately industry’s 
decision which commercial 
technologies will be deployed. 
The federal role falls more 
squarely in the realm of R&D.” 
(pg 16)

● “The decision to deploy nuclear 
energy systems is made by 
industry and the private sector in 
market-based economies.” 
(pg 45)
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