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ÚLOHA INŽENÝRSKÝCH BARIÉR PŘI UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA

Úvod

Cíl hlubinného úložiště radioaktivních odpadů - trvalé odděle-
ní jaderného odpadu od životního prostředí- může být dosažen
kombinací přírodních a inženýrských bariér t.j. bariér vyrobe-
ných člověkem.

Mezi inženýrské bariéry zahrnujeme vlastní formu odpadu, po-
vlak palivových kazet, úložný kontejner a izolační systém tvo-
řený tlumícími, výplňovými a těsnícími materiály. Jejich roli
si vysvětlíme v následujících odstavcích.

Forma odpadu

Za první inženýrskou bariéru radioaktivního odpadu je považo-
vána vlastní forma odpadu. Forma odpadu je odpad bez obalu
specifikovaný fyzikálními a chemickými charakteristikami. For-
ma odpadu může být výsledkem zpracování, popř. úpravy odpadu
nebo jde o neupravený odpad. Při přímém ukládání vyhořelého
paliva je formou odpadu vlastní vyhořelé palivo specifikované
jeho fyzikálními a chemickými vlastnostmi.

V hlubinném úložišti by měl být uložen všechen radioaktivní
odpad, který je nepřijatelný do povrchových úložišť t.j odpad
generující teplo vyšší než 2 kW/m3 a odpady dlouhodobé s kon-
centracemi radionuklidů emitujících záření alfa nad úrovní
přípustnou pro třídu RAO krátkodobých (průměrně 400 Bq/g a
4000 Bq/g v jediném obalu)

Zdaleka největší část radioaktivního odpadu, který má být ulo-
žen v hlubinném úložišti, pochází z jaderných elektráren. Jed-
ná se zejména o vyhořelé palivo a z menší části odpady vzniklé
při vyřazování jaderných elektráren z provozu. Tyto odpady ma-
jí vždy alespoň jeden ze dvou významných rysů: buďto vysokou
radioaktivitu, doprovázenou vývojem tepla nebo obsah radio-
nuklidů s velmi dlouhým poločasem rozpadu.

V České republice jsou nyní v provozu 4 reaktory typu VVER 440
v Dukovanech a 2 reaktory typu VVER 1000 se staví v Temelíně.



Každým rokem je z jednoho reaktoru typu VVER 4 40 vyvezeno
zhruba 400 palivových kazet obsahujících 40 tun vyhořelého pa-
liva. Tyto kazety jsou zatim skladovány buď v bazénu u reakto-
ru nebo v meziskladu vyhořelého paliva v Dukovanech v tzv.
kontejnerech CASTOR. Zhruba v roce 2040, kdy se předpokládá
ukončení provozu jaderné elektrárny Temelín bude ve skladech
vyhořelého paliva umístěno 12 484 palivových kazet typu VVER
440 a 3019 kazet typu VVER 1000. Dohromady bude nutno uložit
zhruba 3000 tun vyhořelého paliva. Projektovaná životnost kon-
tejnerů typu CASTOR je 40 let. Tato doba napovídá, že první
kontejnery s vyhořelým palivem by měly být uloženy do hlubin-
ného úložiště již kolem roku 2035.

Radionuklidy jsou v matrici paliva nebo solidifikační matri-
ci (sklo, cement, bitumen, polymery) imobilizovány. Rychlost
jejich možného uvolnění závisí na rozpustnosti jednotlivých
forem radionuklidů nebo na rychlosti rozpouštění vlastní ma-
trice.

Zahraniční výzkumy [1] prokazují, že oxid uraničitý je velmi
stabilní, pokud se udrži redukční prostředí úložiště. Pro bez-
pečnostní analýzy se však uvažují hodnoty mnohem vyšší, odpo-
vídající oxidačnímu prostředí, které není možno vyloučit v dů-
sledku možné přítomnosti oxidačních produktů, vzniklých roz-
kladem vody zářením.

Vysokoaktivni odpady jako je například zbytek po přepracování
vyhořelého paliva se vitrifikují t.j. zabudovávají do skleněné
matrice. Rychlost rozpouštění skleněné matrice je zpravidla
menší než je tomu u samotného paliva.

Méně aktivní odpady vznikající například při provozu jaderné
elektrárny, při vyřazování jaderných elektráren z provozu nebo
při využívání radionuklidů v průmyslu nebo ve zdravotnictví se
zabudovávají do cementové nebo bitúmenové matrice. Jejich
odolnost odpovídá době, po kterou jsou tyto odpady nebezpečné.
Vzhledem k tomu, že rozpouštění matrice vysokoaktivních odpadů
musí být vyšetřeno v obdobích desetitisíců let, byly vytvořeny
predikční matematické modely. Jejich důvěryhodnost je ověřová-
na dlouhodobými experimenty, prováděnými za reálných podmí-
nek. Nejcennější a z časového hlediska nejprůkaznější informa-
ce pochází ze studia podobnosti s přírodními analogy (uranová
ložiska, přírodní skla, archeologické vykopávky). Takto získa-
ná data o dlouhodobém chování (až miliony let) a struktur pří-
buzných těm, které jsou zvažovány pro úložiště, ověří a upřes-
ní naše předpovědi a významně sníží nejistoty při modelování
chování úložného systému.



Povlak vyhořelého paliva

Základni bariéru proti úniku radionuklidů z vyhořelého paliva
do primárniho okruhu při provozu jaderného reaktoru a při ná-
sledném skladováni představuje zejména povlak palivových ka-
zet, který je v připadě našich reaktorů tvořen slitinou na bá-
zi zirkonia.

Rychlost koroze této slitiny v důsledku pasivačni vrstvy oxidu
zirkoničitého vytvořené na jeho povrchu je velmi malá a pohy-
buje se řádově kolem 0,01 f̂ m/rok [2]. Je zřejmé, že jenom zhru-
ba 0,6 mm silný povlak by mohl bránit průniku vodu k palivu po
dobu desetitisíců let. Přesto - s ohledem na radiační namáhá-
ni, malou tloušťku povlaku a nejistým mechanismům koroze - ne-
ni tento povlak v bezpečnostních analýzách zpravidla považován
za funkční bariéru.

Úložný kontejner

Úložný kovový kontejner představuje ve všech koncepcích úlo-
žiště primárni bariéru bránici úniku radionuklidů z úložiště.

Úložný kontejner se liši od kontejnerů skladovacích nebo pře-
pravních zejména tim, že má podstatně déle zabránit úniku ra-
dionuklidů než kontejner skladovací nebo přepravní. Délka
funkčnosti bývá zpravidla definována kompetentními orgány v
jednotlivých zemich a závisi na prostřed! vybrané lokality.
Pohybuje se od několika set až po deset tisic let. Kontejner
plni rovněž důležité funkce při dopravě a manipulaci s odpa-
dem. Musi zabezpečovat snadnou a bezpečnou manipulaci s radio-
aktivním odpadem a poskytovat mu dostatečnou mechanickou
ochranu.

Při výběru materiálů pro kontejnery jsou uvažovány následující
3 přístupy:

1. Vysokolegované oceli a materiály, které umožňují výrobu
kontejneru s přijatelnou tloušťkou stěny a omezující korozní
vliv pracovního prostřed! tvorbou odolného povrchového oxi-
dického filmu. Do této skupiny patři austenitické materiály,
niklové nebo titanové slitiny. Degradační účinky korozního
prostředí se u těchto materiálů projevují lokálním napade-
ním, především korozním praskáním, důlkovou korozí a mezi-
krystalovou korozí.

2.Uhlíkaté oceli s dostatečnou odolnosti proti lokálnímu napa-
dení, u kterých se degradační účinky projevují plošným povr-
chovým poškozením. Tyto oceli s definovanou rychlostí koroze
se využívají jako lité a tvářené materiály. Tloušťka stěny



kontejnerů je poměrně větší a je určována predikovanou
rychlostí koroze.

3.Materiály, které jsou relativně termodynamicky stálé v před-
pokládaném pracovním prostředí úložiště. Typickým představi-
telem této skupiny materiálů je měď v redukčním prostředí.
Použití plně termodynamickým stálých materiálů jako je zlato
nebo platina z ekonomických důvodů nepřichází v úvahu. Na
obrázku 2 je uvedeno schema úložného kontejneru uvažovaného
ve švédském a finském konceptu hlubinného ukládání vyhořelé-
ho paliva založeném na použití měděného kontejneru.

Problémem termodynamicky stálých materiálů je kromě jejich
značné ceny i obtížnost svařování vyžadující zpravidla speci-
ální způsoby např. svařování svazkem elektronů.

Použití vysocelegovaných ocelí při dlouhodobé expozici není
doposud dostatečně prověřeno. Jsou proto zahajovány testovací
programy a vyvíjeny modely umožňující předpověď jejich vlast-
ností v horizontu stovek až tisíců let.

Zajímavé možnosti při vývoji kontejnerů skýtá rovněž kombinace
různých materiálů. Např. použití méněodolného materiálu pro
vnitřní nádobu a více odolného pro vnější kontejner a naopak.

Tlumicí materiál

Mezi kontejner a úložný prostor se vkládá tzv. tlumič (pufr),
jehož hlavní funkcí je omezit toku kapaliny k odpadu, migraci
radionuklidů, zajistit dostatečný odvod tepla a příznivě
ovlivnit geochemické prostředí omezující pohyblivost radio-
nuklidů v úložišti. Výběr materiálů závisí na relativní důle-
žitosti těchto faktorů v přijatém koncepčním řešení úložiště.

Požadavky na tlumící materiál nejlépe splňuje bentonit s vyso-
kým obsahem sodného smektitu (mdntmorilonitu) a to zejména
díky jeho schopnosti botnat při styku s vodou a tak utěsňovat
trhliny, které by mohly vzniknout v úložišti a tvořit tak pre-
ferenční cestu pro únik radionuklidů. V České republice se
nacházejí zejména ložiska obsahující bentonit vápenatého typu,
který je považován za méně vhodný k tomuto účelu. Je však zná-
mo, že vlastnosti vápenatých bentonitů z různých ložisek se
od sebe výrazně liší a navíc je možno je aktivovat sodou a tak
výrazně jejich vlastnosti upravovat. Tlumící materiály nejsou
zpravidla používány samotné. Většinou se v různém poměru mí-
chají s křemenným pískem nebo nadrcenou rubaninou. Cílem pou-
žití křemenného písku je zejména zvýšení tepelné vodivosti
směsi a tedy zvýšení schopnosti odvádět teplo vznikající roz-
padem radioaktivních látek.



Výběr nejvhodnejšiho materiálu bude předmětem dlouhodobého vý-
zkumu v následujicim obdobi.

Výplňový materiál

Výplňový materiál slouži předevšim k vyplněni volných prostor
v úložišti(šachty, štoly, vrty) po zavezeni odpadu. Jako nej-
jednodušši zásypový materiál může sloužit rozdrcená vydolovaná
hornina. Tento způsob zásypu však lze použit pouze ve specifi-
ckých připadech( uloženi v soli nebo v tufu). Vydolovánim a
rozdrcením se hornina stává mnohem propustnější a pórovitej ši
než původni nedotčena hornina. V úložištích vyýjených pro
granitoidni prostřed! se jako výplňový materiál zpravidla zva-
žuje použiti směsi bentonitu a pisku [3] nebo bentonitu a vy-
rúbané horniny [4].

Těsnící materiál

Nejdůležitějši funkci těsnících materiálů je omezit na minimum
tok podzemní či povrchové vody nebo plynů a tim i transport
radionuklidů přes možné průchody( šachty, vrty, přístupy)
spojujici misto uloženi odpadu s povrchem úložiště.
Těsnici materiály by měly mit nizkou viskozitu, aby mohly
snadnou proniknout i do nejmenších trhlin při utěsňováni prů-
chodů a byly dobře zpracovatelné, na druhou stranu tento poža-
davek může být splněn na úkor požadavku co nejmenší hydrauli-
cké konduktivity. Těsnici materiály použité v hlubinném úlo-
žiště se odlišuji od běžných těsnicích materiálů zejména poža-
davkem na dlouhodobou odolnost. Je zřejmé, že návrh vhodných
materiálů bude určitým kompromisem mezi požadovanými vlast-
nostmi a možnosti jejich realizace.

Metodika výběru materiálů pro inženýrské bariéry

Výběr materiálů pro inženýrské bariéry musi brát předevšim v
úvahu fyzikálni a chemické vlastnosti uloženého odpadu. Slože-
ni radionuklidů a tim i množství tepla a zářeni vyvíjeného od-
padem závisi na mnoha faktorech. Rozhoduje o tom stupeň vyho-
řeni a průběh ozařováni jaderného paliva, doba od jeho vyjmu-
ti z reaktoru, složeni konstrukčních části ,popř. způsob pře-
pracováni. Radioizotopy s krátkým poločasem rozpadu postupně
vymizi a začnou převládat ty, které máji dlouhý poločas roz-
padu, popř. dceřinné izotopy vzniklé rozpadem těchto izotopů.
Po 1000 letech dlouhodobé aktinidy představuji 98 % veškeré
aktivity vyhořelého paliva

Výběr a vyhodnoceni materiálů vhodných pro inženýrské bariéry
zpravidla probihá iterativním způsobem a to jednak pro inže-
nýrské bariéry jako celek jednak pro jejich jednotlivé kompo-



nenty. Po identifikaci a popisu všech destrukčních procesů,
jevů nebo události nebo jejich kombinaci vztažených na zvole-
nou (referenční) variantu projektu ,lokality a materiálu, kte-
ré by mohly iniciovat ztrátu funkčnosti dané bariéry a vést k
úniku radionuklidů, se definuji důležité parametry, urči se
rozsah testovacího programu a provedou se příslušně laborator-
ní a polni experimenty. Důležitým krokem je vyhodnoceni vý-
znamnosti jednotlivých procesů, které umožni soustředit se na
ty procesy, které mohou nejvíce ovlivnit účinnost daného mate-
riálu.

Vzhledem k požadavku na jejich dlouhodobou odolnost jsou vy-
tvářeny a verifikovány modely, které dokáži predikovat jejich
vlastnosti na tisice let. Tyto testy pokračuji do té doby do-
kud neni jasné, že jsou k dispozici všechny údaje nutné k po-
souzeni účinnosti dané bariéry. Na základě bezpečnostního roz-
boru a to jednak dané bariéry ( je-li určeno kriterium) nebo
celého systému se rozhodne, zda vlastnosti vybraného materiálu
jsou dostatečné příznivé.

Ekologie jako měřítko

Pokud vyhořelé palivo neni využíváno jako zdroj druhotných su-
rovin, představuje pro ekonomii výroby elektřiny pouze zátěž.
Miru nákladů na jeho zneškodněni pak určuje hledisko ekologi-
cké, které požaduje tak nizký negativní dopad odpadních látek
na populaci, jak je rozumně dosažitelné s uvážením ekonomi-
ckých a sociálních aspektů.

V předchozích letech bylo jak v rámci výzkumných programů pro-
váděných v této republice tak především v zahranič! nashromáž-
děno značné množství různorodých informaci o materiálech vhod-
ných pro inženýrské bariéry. S tim, jak je toto obrovské množ-
ství informaci vyhodnocováno, roste důvěra odborníků v možnos-
ti bezpečného odděleni vyhořelého paliva od biosféry do doby
něž jeho rizikovost klesne na nevýznamnou úroveň.
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