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Použité skratky 
 
EDZ - zóna narušená banskou činnosťou (excavation damaged zone) 
EÚ - Európska únia 
FEP - znaky, udalosti, procesy (Features, Events, Processes) 
HÚ - hlbinné úložisko 
IMF  - čiastočne uzatvorený palivový cyklus s palivom s inertnou matricou 
JE - jadrová elektráreň 
JEZ - jadrovo-energetické zariadenie 
MA - minoritné aktinoidy (Np, Am, Cm) 
MAAE  - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) 
MOX - uzatvorený cyklus s využitím paliva obsahujúceho oxidy plutónia a uránu 
NEA - Agentúra pre jadrovú energiu v rámci OECD 
OECD - Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj 
PKU - štandardný typ palivového súboru na báze UO2 
PKMOX - palivový súbor typu MOX 
PKIM - palivový súbor s inertnou matricou 
RAO - rádioaktívny odpad  
SAO - stredneaktívny odpad 
ŠP - štiepne produkty 
TP - transmutačný prútik 
TRU - transurány 
ÚOS - úložný obalový súbor  
UOX - otvorený palivový cyklus s použitím paliva typu UO2 
UP - uránový prútik 
VAO - vysokoaktívny odpad 
VJP - vyhoreté jadrové palivo 
VVER - typ tlakovodného jadrového reaktora 
ZČJPC - zadná časť jadrového palivového cyklu 
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Definície a pojmy 
 

Aktinoidy 

Aktinoidy sú chemické prvky, ktorých atómové číslo je v intervale 90 až 103. Vznikajú 
záchytom neutrónov z rôznych izotopov prvkov používaných ako jadrové palivo, pričom 
nedochádza k bezprostrednému štiepeniu jadier.  

Aktivačné produkty 

Rádionuklidy, ktoré vznikli aktiváciou nečistôt, alebo materiálov v primárnom okruhu počas 
prevádzky jadrového reaktora. 

Bariéra inžinierska 

Človekom vytvorená fyzikálna prekážka, ktorá je súčasťou úložného systému a ktorá 
spomaľuje alebo zabraňuje migrácii rádionuklidov z úložných priestorov. Primárnou funkciou 
bariéry je zaistiť izoláciou odpadov od okolitého prostredia. Medzi inžinierske bariéry patrí 
matrica odpadu, úložný kontajner, tlmiaci, tesniaci a výplňový materiál, ako aj všetky ostatné 
konštrukčné prvky použité pri výstavbe hlbinného úložiska. 

Bariéra geologická 

Prírodná bariéra tvorená hostiteľským horninovým prostredím. V rámci multibariérového 
konceptu ukladania túto bariéru predstavuje stabilná geologická formácia, v ktorej je 
vybudované geologické úložisko. 

Bentonit 

Prírodná ílová hornina s prevládajúcim obsahom montmorillonitu (smektitu), ktorá vznikla 
zvetraním sopečných hornín, pričom proces bentonitizácie prebiehal zväčša v zásaditom 
prostredí. Tento materiál je zvlášť vhodný na utesňovanie priestorov hlbinného úložiska 
najmä z dôvodu jeho vysokej plasticity a nízkeho koeficientu filtrácie. 

Bezpečnostné rozbory 

Analýza funkčnosti celého úložného systému z hľadiska jeho vplyvu na životné prostredie, 
pričom sa sledujú najmä rádiologické vplyvy (na človeka a životné prostredie) alebo dopady 
na celkovú bezpečnosť. 

FEP 

Pod týmto súhrnným pojmom sa rozumejú znaky, udalosti a procesy (Features, Events and 
Processes), ktoré charakterizujú daný úložný systém. 

Geologické úložisko (hlbinné úložisko)  

Jadrové zariadenie pre uloženie odpadu umiestnené hlboko pod povrchom (zvyčajne v hĺbke 
niekoľko sto metrov) v stabilnej geologickej formácii, ktoré zabezpečuje dlhodobú izoláciu 
uložených rádioaktívnych odpadov od biosféry. Takéto úložisko sa používa pre odpady 
obsahujúce rádionuklidy dlhou dobou polpremeny a/alebo pre vysokoaktívne odpady, ktoré 
nie sú uložiteľné v povrchových typoch úložísk. 
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Inventár 

Inventár predstavuje množinu vybraných kritických rádionuklidov, ktoré budú obsiahnuté v 
odpade uloženom v úložisku. V princípe je inventár tvorený aktinoidmi, štiepnymi produktmi 
a aktivačnými produktmi. 

Kompartment 

Kompartment je každá špecifická časť modelovaného systému tak, ako je z hľadiska potrieb 
definovaná, napríklad: VJP, VAO, kontajner, bentonit, horninový masív, studňa, pôda a pod. 
Pri modelovaní sa vychádza z predpokladu, že kontaminanty sa nachádzajú v sérii 
kompartmentov, medzi ktorými nastávajú transfery (prenosy). Predpokladá sa, že v každom 
zvolenom kompartmente sú kontaminanty rozložené homogénne a izotropne. 

Matrica 

Forma odpadu, v ktorej sú rádioaktívne odpady fixované, a ktorej funkciou je brániť úniku 
rádiokontaminantov. Medzi používané materiály patria napr. bitúmen, sklo, cement a plasty. 
Pri priamom ukladaní vyhoreného paliva je použitá matrica na báze oxidu uránu UO2, 
z ktorého je tvorené samotné palivo, palivo typu MOX používa zmes oxidov PuO2+UO2.  
Pokročilé palivové cykly môžu obsahovať okrem U a Pu aj zlúčeniny Th, alebo minoritných 
aktinoidov fixovaných v matrici na báze ZrO2. Pri ukladaní vysokoaktívnych odpadov 
z prepracovania sú tieto fixované vitrifikáciou, pričom matricu tvorí kremičitanové, alebo 
borosilikátové sklo.  

Migrácia rádionuklidov 

Pohyb rádionuklidov cez rôzne časti úložného systému, ktorý je spôsobovaný buď tokom 
kvapaliny alebo difúziou. 

Model 

Súbor zjednodušených predpokladov popisujúcich základné a obecné rysy procesov, alebo 
javov v rámci úložného systému bez väzby na konkrétne úložisko, alebo lokalitu. 

Model koncepčný 

Súbor kvalitatívnych predpokladov, alebo hypotéz použitých k popisu fyzikálnych 
a chemických procesov, ktoré ovplyvňujú úložný systém. Jedná sa o fyzikálny model, ktorý 
popisuje transport rádionuklidov a kritické expozičné cesty. Vývoj takéhoto modelu spočíva 
okrem iného aj v získaní údajov, ktoré charakterizujú daný úložný systém do takej podoby, 
ktorú je možné modelovať. Konečným cieľom tvorby koncepčného modelu je analýza 
funkčnosti úložného systému s ohľadom na rádiologickú bezpečnosť. 

Model matematický 

Primárny nástroj pre hodnotenie funkčnosti úložného systému. Je tvorený na základe rámca 
všeobecných vedeckých poznatkov o procesoch prebiehajúcich v úložnom systéme. Tieto 
modely sú zostavované špecificky na základe informácií o konkrétnom návrhu úložiska 
a lokality. Matematické modely transformujú predpoklady koncepčného modelu do 
matematických formulácií, zvyčajne do súboru spriahnutých algebrických, diferenciálnych, 
alebo integrálnych rovníc s vhodne určenými okrajovými podmienkami. Tieto rovnice je 
potrebné vyriešiť analyticky, poloempiricky, alebo numericky, aby sme získali časovo-
priestorovú závislosť modelovaných veličín.  
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Nakladanie s VJP 

Súbor činností, ktoré sú vykonávané po vybratí ožiareného jadrového paliva z reaktora, jedná 
sa najmä o skladovanie, transport, balenie a ukladanie VJP. 

Palivový súbor (kazeta) 

Súbor palivových elementov (prútikov), ktoré tvoria samostatný konštrukčný celok. 

Pole blízkych interakcií 

Oblasť úložného systému, ktorá obsahuje uložené odpady, inžinierske bariéry a časť 
horninového prostredia narušeného banskou činnosťou. 

Prepracovanie 

Proces, alebo operácia, účelom ktorej je z vyhoretého paliva extrahovať izotopy ťažkých 
kovov vhodných pre ďalšie využitie. Ťažké kovy získané z prepracovania je možné využiť na 
výrobu nového paliva, napr. typu MOX. 

Proces 

Proces je jav, ktorý ovplyvňuje bezpečnostnú funkciu úložného systému v období, ktoré je 
významné vo vzťahu k hodnotenému obdobiu. Procesy môžu byť modelovaním vyjadrené 
explicitne. 

Rádioaktívne odpady 

Materiály, ktoré obsahujú rádionuklidy, alebo sú nimi kontaminované v koncentráciách, alebo 
aktivitách vyšších než sú úrovne pre vyňatie materiálov z inštitucionálnej kontroly stanovené 
dozorným úradom a pre ktoré sa nepredpokladá žiadne ďalšie využitie. 

Scenár 

Scenár je širší popis stavu modelovaného systému a najmä jeho budúceho vývoja. Popisuje 
hypotetickú postupnosť znakov, udalostí a procesov, čím je vyjadrené možné správanie sa 
úložného systému v budúcnosti. Tvorba scenárov je základnou súčasťou dekompozície 
systému v etape vývoja koncepčného modelu. 

Scenár normálneho vývoja (evolučný) 

Popisuje budúci vývoj úložného systému, ktorý prebieha za očakávaných vstupných 
podmienok a predpokladov. 

Scenár alternatívny  

Má za cieľ vyhodnotiť variant budúceho možného vývoja úložného systému, ktorý vzniká 
v dôsledku zmenených podmienok v niektorej z jeho častí. 

Skladovanie 

Umiestnenie rádioaktívnych odpadov či vyhoretého paliva v zariadeniach umožňujúcich ich 
izoláciu, ochranu životného prostredia a kontrolu so zámerom, že vyhoreté palivo či 
rádioaktívne odpady budú zo zariadenia neskôr vybrané za účelom ich vyňatia spod kontroly, 
alebo ďalšieho nakladania s nimi a/alebo ich uloženia. 
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Štiepne produkty 

Primárne fragmenty vznikajúce pri štiepení aktinoidov. Z hľadiska ukladania medzi 
významnejšie krátkožijúce štiepne produkty patria 90Sr a 137Cs s dobou polpremeny cca 30 
rokov, z dlhožijúcich sú významné napr. 99Tc, 129I a 135Cs vzhľadom na ich vysokú mobilitu. 

Tesniaci a tlmiaci materiál 

Tieto materiály tvoria súčasť multibariérového izolačného systému hlbinného úložiska. 
Cieľom ich použitia je izolácia úložných priestorov od okolitého horninového masívu tak, aby 
bol obmedzený prienik vody k uloženým odpadom. Nemenej dôležitou požiadavkou na tieto 
materiály je chrániť úložný kontajner pred mechanickým poškodením a stabilizovať chemické 
prostredie v mieste uloženia. Najčastejšie používaným materiálom je bentonit, alebo jeho 
zmes s kremičitým pieskom a ďalšími prísadami. 

Udalosť 

Udalosť je jav, ktorý nastáva počas veľmi krátkej doby v porovnaní s hodnoteným obdobím 
(napr. zemetrasenie). Udalosti sú vyjadrené skôr štatisticky než experimentálnym 
modelovaním. 

Ukladanie RAO/VJP 

Trvalé umiestnenie RAO, alebo VJP do úložiska. Pri ukladaní sa predpokladá vyberateľnosť 
odpadov, minimálne počas doby trvania prevádzky úložiska. 

Úložisko RAO/VJP 

Priestor, objekt alebo zariadenie na povrchu alebo v podzemí, ktoré slúži na ukladanie RAO, 
alebo VJP a umožňuje tak ich izoláciu, kontrolu a ochranu životného prostredia.  

Úložný systém 

Systém slúžiaci k zneškodneniu rádioaktívnych odpadov jeho izoláciou v hlbinnom úložisku. 
Do úložného systému patrí podzemná časť hlbinného úložiska vrátane všetkých 
technologických, manipulačných, transportných zariadení a objektov, okolité geologické 
prostredie a časť biosféry.  

Validácia 

Validácia modelu je proces, ktorým sa preukazuje, že modely, alebo kľúčové procesy 
v hlbinnom úložisku sú realistickou reprezentáciou prírodných procesov. 

Verifikácia 

Verifikácia je proces, ktorým sa dokladuje správna a numericky korektná funkčnosť 
matematického modelu. 

Vyhoreté jadrové palivo 

Ožiarené jadrové palivo, u ktorého sa nepredpokladá jeho ďalšie využitie v reaktore. 

Vysokoaktívne odpady  

Sú to rádioaktívne odpady, u ktorých produkované zostatkové teplo je vyššie ako 2 kW/m3.  
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Zadná časť jadrového palivového cyklu 

Činnosti súvisiace so zaobchádzaním s jadrovým palivom po jeho využití v reaktore. Jedná sa 
najmä o skladovanie, transport, prepracovanie a ukladanie VJP. Začína sa preskladnením VJP 
z bazénov skladovania v hlavnom výrobnom bloku (prireaktorové bazény) do transportného 
kontajnera pred jeho odvozom na medziskladovanie a končí uložením VJP (alebo VAO 
z prepracovania) v hlbinnom úložisku. 

Zdrojový člen 

Predstavuje hodnotu skutočného, alebo potenciálneho úniku rádionuklidov z daného zdroja. 
Obsahuje údaje najmä o množstve, rýchlosti a mechanizme úniku. 

Znak 

Pod pojmom znak rozumieme všeobecnú charakteristiku lokality, alebo samotného úložiska 
(geologická porucha, zlom). 
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1 Úvod 
 
Jadrové zdroje dnes tvoria cca 1/4 z celkovej produkcie elektrickej energie v krajinách 
OECD, v celosvetovom meradle je tento podiel viac než 17 %. V súvislosti s nepretržitým 
rastom dopytu po energii, ale najmä vplyvom neustále sa zvyšujúcich cien ropy, uhlia a plynu, 
sa dá reálne očakávať intenzívny rozvoj jadrovej energetiky aj v budúcnosti. Pri správnom 
využívaní dokážu jadrovoenergetické zdroje tvoriť významný ekonomický a zároveň 
ekologický benefit, najmä ak uvážime frekventovanú tému 21. storočia, ktorou je znižovanie 
emisií skleníkových plynov a globálne otepľovanie. Avšak jedným z najvážnejších problémov 
tohto odvetvia v súčasnosti zostáva riešenie spôsobu finálneho zneškodňovania VJP a dlho 
žijúcich RAO. Do roku 2015 bude vo svete vyprodukovaných približne 250 000 ton VJP 
a VAO z jadrovo-energetických zariadení, pričom ročná produkcia je cca 10 000 ton.   

Mnoho ľudí z radov odporcov je presvedčených, že jadrová energetika je neprijateľná práve 
z dôvodu neuspokojivého riešenia problémov pri nakladaní s VJP a VAO, otázka nakladania 
s odpadmi sa teda stáva doslova kľúčovou vo vzťahu k jej ďalšiemu rozvoju. Medzinárodné 
organizácie ako MAAE, OECD-NEA a EURATOM síce považujú hlbinné ukladanie 
vyhorených palivových súborov za realizovateľný variant riešenia, stále však zostávajú 
nezodpovedané otázky v súvislosti s preukazovaním dlhodobej bezpečnosti úložísk. Z toho 
vyplýva aj nízka miera akceptácie podobného riešenia u verejnosti. Z dôvodu dlhej doby 
polpremeny niektorých rádionuklidov obsiahnutých v týchto odpadoch je potrebné 
preukazovať bezpečnosť na obdobie až niekoľko miliónov rokov a hodnovernosť takýchto 
analýz vzhľadom na vysokú mieru neurčitosti môže byť diskutabilná. 

Vzniká preto naliehavá spoločenská potreba hľadať alternatívne riešenia pre zníženie 
dlhodobej rádiotoxicity, pričom nádejnou alternatívou sa v tomto smere javia metódy 
separácie a transmutácie jadrových odpadov. S použitím uvedených technológií je možné 
premeniť rádionuklidy s dlhou dobou polpremeny na stabilné izotopy prípadne na 
rádionuklidy s krátkou dobou polpremeny. Týmto spôsobom je možné znížiť hodnotiace 
obdobie pre bezpečnostné analýzy, čo má pozitívny dopad na dôveryhodnosť výsledkov.  

Ďalším dôvodom na hľadanie alternatívnych technológií je skutočnosť, že VJP obsahuje ešte 
mnoho nevyužitej energie, ktorú je možné využiť na produkciu tepla a výrobu el. energie. Po 
vybratí z reaktora obsahuje VJP ešte približne 95% uránu 238U, cca 1% štiepiteľného 235U a 
štiepne produkty, ktoré tvoria cca 3% z celkovej hmotnosti. Okrem toho VJP obsahuje aj 
plutónium a minoritné aktinoidy (Np, Am, Cm), z ktorých niektoré môžu byť využité pri 
výrobe nového jadrového paliva. Vzniká preto zmena nazerania na VJP, ktoré začína byť 
v tomto smere považované skôr za cennú surovinu než za odpad.  

Existujú v princípe tri základné spôsoby, ktorými možno transmutáciu rádionuklidov 
realizovať. Prvým z nich sú podkritické hybridné transmutačné systémy riadené 
urýchľovačom, ktoré sú potenciálne schopné účinne riešiť problém dlhodobej nebezpečnosti 
VJP za súčasnej produkcie energie. Sú v štádiu vývoja, ich spoločným rysom však zostávajú 
extrémne vysoké náklady na výskum, vývoj a ich implementáciu. Druhým spôsobom je 
použitie rýchlych množivých reaktorov, ktoré by v aktinoidovom palive likvidovali toxické 
transurány a iné rádionuklidy s dlhou dobou polpremeny. Nevýhodou tohto princípu je malý 
počet emitorov oneskorených neutrónov, ktoré majú navyše krátku dobu života, čo v praxi 
znamená obtiažne ovládanie reaktora v oblasti kritického stavu. Pri prevádzke podobných 
zariadení sa objavili tiež technické problémy, ktoré súvisia s použitými chladiacimi médiami.  

Jednou z možností ako kompenzovať uvedené nevýhody je tretí spôsob transmutácie, ktorým 
je využitie v súčasnosti prevádzkovaných ľahkovodných jadrovo-energetických reaktorov. 
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Táto metóda je založená na použití alternatívnych jadrových palivových cyklov s inertnou 
matricou, alebo paliva typu MOX, kedy sa vyhorené palivo prepracuje, separujú sa 
nevyužiteľné zvyšky a štiepiteľný materiál sa vracia späť do palivového cyklu v podobe 
nového paliva. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť okrem zníženia rádiotoxicity tiež 
výraznú redukciu objemu vzniknutých vysokoaktívnych odpadov, čo má pozitívny vplyv na 
celkové náklady pri hlbinnom ukladaní. I keď účinnosť transmutácie je v tomto prípade nižšia 
vzhľadom na obmedzenú neutrónovú bilanciu, výraznou prednosťou zostáva ekonomické 
kritérium [14]. 

Pred definitívnym určením spôsobu finálneho zneškodnenia dlhožijúcich RAO je logickým 
predpokladom strategické rozhodovanie s použitím najnovších výsledkov vedy a výskumu. 
Cieľom takéhoto rozhodovania bude výber najvhodnejšej stratégie z pohľadu nielen 
technicko-ekonomického, ale aj environmentálneho. K tomuto účelu je potrebné mať 
k dispozícii komparatívnu metodiku, ktorá bude schopná komplexne hodnotiť vplyv 
jednotlivých palivových cyklov na hlbinné ukladanie. Predkladaná dizertačná práca si preto 
kladie za cieľ vypracovať takúto metodiku a stať sa tak dobrým základom pre podrobnejšie 
práce slúžiace ako podporný materiál k ďalšiemu rozhodovaniu o budúcej jadrovoenergetickej 
koncepcii Slovenska. 

Dizertačná práca sa zaoberá výhradne hodnotením dopadov alternatívnych palivových cyklov 
na dlhodobú bezpečnosť hlbinného ukladania. Nezohľadňuje prevádzkovú bezpečnosť, 
technickú realizovateľnosť, ani celkové finančné aspekty nových palivových cyklov. 
Hodnotenie týchto aspektov síce nebolo cieľom zadania, ale môže byť predmetom ďalších 
nadväzných prác v budúcnosti. 
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2 Súčasný stav problematiky 

2.1 Situácia vo svete v oblasti hlbinného ukladania 
 
Záverečnou etapou jadrového palivového cyklu je definitívne uloženie VJP alebo VAO 
z prepracovania v hlbinnom úložisku, ktoré je vybudované v stabilných geologických 
formáciách. Tento prístup bol v mnohých krajinách podrobne rozpracovaný, pričom bola 
preukázaná dlhodobá bezpečnosť a technická realizovateľnosť takéhoto riešenia. Prakticky 
všetky krajiny s rozvinutým jadrovým programom sa venujú problematike hlbinného 
ukladania, i keď stupeň ich pokroku v tejto oblasti je značne rozdielny. Nemalé finančné 
prostriedky sú investované najmä do výskumných programov, ktoré smerujú k nájdeniu 
vhodných lokalít pre vybudovanie hlbinného úložiska. Niektoré z krajín už identifikovali 
špecifické miesta pre detailnejší prieskum a mnohé z nich aj vybudovali alebo budujú 
podzemné výskumné laboratóriá (Belgicko, Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko, Kanada a ďalšie). 
Účelom týchto zariadení je potvrdenie realizovateľnosti navrhovanej koncepcie ukladania, 
ako aj lepšie poznanie vlastností hostiteľskej geologickej formácie [86].  

Zároveň sú zvažované aj iné alternatívne metódy nakladania s VJP, ako je prepracovanie 
a transmutácia. Ani tieto metódy však nie sú bezodpadové. Ich zmyslom je hlavne využitie 
štiepiteľných TRU, prípadne zníženie rádiotoxicity a objemu ukladaných RAO. Bez ohľadu 
na to, ktorý variant zadnej časti jadrového palivového cyklu sa napokon zvolí, hlbinné 
ukladanie zostáva nevyhnutné, či už pre priame ukladanie VJP, alebo pre ukladanie 
vzniknutých sekundárnych odpadov z procesu prepracovania alebo transmutácie [29].  
 

2.1.1 Belgicko 
 
Za implementáciu ukladania je v Belgicku zodpovedná agentúra pre nakladanie s RAO 
s názvom ONDRAF/NIRAS, avšak väčšina výskumných prác je realizovaná výskumným 
centrom SCK-CEN. Výskum v oblasti geologického ukladania pokračuje od roku 1974 
v blízkosti jadrovej lokality Mol-Dessel v severnej časti krajiny [12].  

Pri očakávanej 40 ročnej prevádzke reaktorov v Belgicku o inštalovanom výkone 5,5 GWe sa 
množstvo vyprodukovaného VAO z prepracovania  odhaduje na 4 000 m3 a množstvo alfa-
kontaminovaného RAO fixovaného v cementovej, alebo bitúmenovej matrici v objeme cca 
35 000 m3. Predpokladá sa, že hlbinné úložisko bude prevádzkované v rokoch 2035-2070. 
Pred uložením bude potrebné cca 50-ročné skladovanie VAO, aby počas tejto doby výrazne 
poklesla aktivita, ale aj produkcia tepla. Podmienkou je, aby teplota bentonitového zásypu 
v mieste kontaktu s úložným kontajnerom neprevýšila 100 °C, pretože pri týchto teplotách 
bentonit stráca svoje plastické, a tým aj izolačné vlastnosti [8]. 

Kandidátskou horninou pre umiestnenie hlbinného úložiska sú treťohorné ílové formácie 
nazývané „Boom clay“. Táto hornina je považovaná za primárnu bariéru proti migrácii 
rádionuklidov, vyznačuje sa vysokou sorpčnou kapacitou, plasticitou, nízkym koeficientom 
filtrácie, ako aj vhodnými geochemickými vlastnosťami. V súčasnosti prebiehajúce 
experimentálne a výskumné práce sú zamerané predovšetkým na zisťovanie vlastností tejto 
sedimentárnej horniny, pričom sledované sú najmä mechanické, fyzikálno-chemické 
a hydrologické parametre. K tomuto účelu bolo v 80-tych rokoch minulého storočia v lokalite 
Mol vybudované podzemné laboratórium s názvom HADES, ktoré je umiestnené v hĺbke 223 
metrov pod úrovňou terénu. Laboratórium umožňuje realizáciu experimentov in-situ 
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s cieľom potvrdiť realizovateľnosť multibariérovej úložnej koncepcie v reálnych 
podmienkach. Toto výskumné zariadenie bolo neskôr rozšírené o časť nazývanú PRACLAY, 
v rámci ktorej bola vybudovaná druhá vstupná šachta. Obe časti podzemného laboratória boli 
následne prepojené spojovacou chodbou. Na Obr. 1 je znázornená schéma podzemného 
laboratória a umiestnenie jednotlivých experimentov. V podzemnom laboratóriu HADES 
prebiehajú početné vedecké experimenty s medzinárodnou účasťou [8], napr.: 

• BACCHUS II – potvrdenie realizovateľnosti utesňovania úložných vrtov, 
• CACTUS – sledovanie hydro-mechanických vlastností ílov pri tepelnom zaťažení, 
• MEGAS – modelovanie a experimentálne zisťovanie migrácie plynov, 
• CORALUS – sledovanie degradácie sklenej matrice v ílovom prostredí, 
• CERBERUS – sledovanie vplyvu tepla a radiácie na vlastnosti Boom ílov, 
• RESEAL – demonštrovanie spôsobov utesňovania v íloch. 

 

V rámci hodnotenia funkčnosti úložného systému boli najskôr identifikované možné scenáre, 
ktoré môžu viesť k ožiareniu kritickej skupiny obyvateľstva. Následne boli analyzované 
rádiologické dôsledky jednotlivých scenárov a výsledky boli porovnané s bezpečnostnými 
kritériami. Predbežné bezpečnostné rozbory realizované pre evolučný scenár dávajú výsledky 
rádovo 3.10-7 Sv/rok, ktoré je možné porovnať s medzinárodne akceptovanou ekvivalentnou 
dávkou na úrovni 3.10-4 Sv/rok. Tieto dávky sa vyskytnú v období cca 60 000 rokov po 
uzatvorení hlbinného úložiska. Medzi bezpečnostne najvýznamnejšie rádionuklidy patria 
najmä 129I a 79Se. Metodika hodnotenia bezpečnosti bola overovaná aj v rámci 
medzinárodných projektov EC a NEA-OECD. 

 

 
Obr. 1  Schéma podzemného laboratória HADES v lokalite Mol-Dessel (Belgicko) 
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2.1.2 Fínsko 
 
Za nakladanie s VJP vo Fínsku po medziskladovaní zodpovedá Posiva Oy, spoločnosť 
vytvorená elektrárenskými spoločnosťami. Pôvodne táto krajina vyvážala VJP z JE Loviisa 
späť do Ruska. Avšak v roku 1994 národný parlament schválil Atómový zákon, ktorý export 
a import VJP a RAO zakázal s platnosťou od roku 1996 [61]. Následne bola pozornosť 
zameraná na vývoj vlastného hlbinného úložiska, najmä hľadanie vhodnej lokality. Fínsko sa 
stalo vôbec prvou krajinou na svete, kde bol v lokálnom referende získaný súhlas verejnosti 
s vybudovaním HÚ. Miestny parlament schválil tento zámer v roku 2000 a národný parlament 
ho definitívne potvrdil v roku 2001. Podľa schváleného rozhodnutia bude hlbinné úložisko 
umiestnené v lokalite Olkiuloto, na západnom pobreží krajiny v oblasti Eurajoki [85].  

Ďalším dôležitým krokom bude vybudovanie a prevádzka konfirmačného geologického 
laboratória s názvom ONKALO. Výstavba podzemného laboratória by mohla byť ukončená 
do roku 2010. Zariadenie bude vybudované v úrovni 420 metrov pod úrovňou terénu, pričom 
hlavný prístupový tunel bude vyhĺbený až do hĺbky 520 m. Pozitívny výsledok preukazovania 
vhodnosti tejto lokality umožní vydanie licencie a zahájenie výstavby hlbinného úložiska, 
ktorá sa očakáva v roku 2012. Schválenou úložnou koncepciou je multibariérový systém 
KBS-3, ktorý bol vyvinutý v rámci spolupráce so Švédskom. Spoločný koncept ukladania 
a vysoká úroveň spolupráce týchto dvoch krajín sa stáva cenným vzorom pre ostatné krajiny. 

 

2.1.3 Francúzsko 
 
Vyhorené jadrové palivo nie je v tejto krajine považované za rádioaktívny odpad. Krajina 
uprednostňuje prepracovanie VJP v závode v La Hague, separované plutónium je následne 
recyklované v palive typu MOX. V decembri 1991 národný parlament prijal Zákon 
o odpadoch, ktorý definoval 3 hlavné smerovania výskumu: 

• separácia a transmutácia rádionuklidov (redukcia inventára RAO), 
• reverzibilné alebo ireverzibilné ukladanie v hlbinných geologických formáciách, 
• kondicionovanie RAO a jeho dlhodobé skladovanie. 

Uvedený zákon poveril agentúru pre nakladanie s RAO s názvom ANDRA výskumom 
v oblasti ukladania v hlbinných geologických formáciách. Pozornosť bola zameraná na dva 
typy hornín: sedimentárne (íly) a kryštalické (granity). 

Výskumný program ukladania v sedimentárnych horninách pokračuje od roku 1994 a je 
sústredený v lokalite Bure (oblasť Meuse/Haute-Marne). Táto lokalita sa vyznačuje veľmi 
nízkou seizmickou aktivitou, pričom neboli zistené žiadne neotektonické prejavy v celej 
oblasti. Bolo preukázané, že hostiteľská sedimentárna formácia zostala stabilná počas 
posledných niekoľko miliónov rokov. V rámci projektu bolo v tejto lokalite realizovaných 27 
hlbinných vrtov, analyzovaných bolo celkovo 4 200 m vrtných jadier, podobne ako aj 5 300 
horninových vzoriek získaných z týchto vrtov. Merania „in situ“ potvrdili, že ílovité horniny 
v tejto lokalite sa vyznačujú nízkou hydraulickou priepustnosťou. Tiež bol zistený minimálny 
počet neaktívnych geologických zlomov. Hodnoty koeficientu filtrácie zistené na vzorkách 
získaných z vrtných jadier sa pohybujú v intervale 10-12 až 10-14 m/s, čo je mimoriadne 
priaznivá hodnota. Výstavba podzemného laboratória začala v auguste 2000, do roku 2005 
boli realizované dve prístupové šachty. Súčasne prebiehal geologický prieskum okolitých 
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horninových formácií, pričom bol sledovaný aj vplyv hĺbiacich prác na hydraulické 
a mechanické vlastnosti horniny [85,86]. 

Lokalita na prieskum v granitových horninách zatiaľ nie je určená. Z toho dôvodu agentúra 
ANDRA intenzívne participuje na experimentoch v zahraničných podzemných laboratóriách. 
V spolupráci so Švédskom bol realizovaný experiment TRUE, ktorý bol zameraný na 
prúdenie vody a transport rozpustných kontaminantov v puklinovej hornine. ANDRA tiež 
realizovala termo-mechanický experiment s cieľom reprodukovať interakcie vitrifikovaného 
odpadu s granitovou horninou. Ďalšie výskumné práce boli realizované v spolupráci 
s Kanadou. V podzemnom laboratóriu URL sa agentúra ANDRA zúčastnila experimentov 
utesňovania úložných priestorov s použitím ílov. Fenomenologické analýzy boli doplnené aj 
o dáta z ďalších experimentov, najmä z laboratória Grimsel Test Site vo Švajčiarsku. Jednalo 
sa o údaje o migrácii plynu v puklinovom prostredí a možnosť transportu rádionuklidov vo 
forme koloidov [85].  

 

2.1.4 Nemecko 
 
Od 70-tych rokov minulého storočia VJP z jadrových elektrární bolo transportované na 
prepracovanie do Veľkej Británii a Francúzska (z bývalého NDR aj do ZSSR). Od roku 2000 
je v platnosti nová koncepcia nakladania s VJP, ktorá dáva prioritu priamemu ukladaniu VJP 
v hlbinnom úložisku na území Nemecka. V súvislosti s hlbinným ukladaním bola v Nemecku 
pozornosť zameriavaná hlavne na lokality Gorleben, Konrad, Morsleben a Asse. 

V lokalite Gorleben bol v roku 1979 zahájený povrchový geologický prieskum zameraný na 
zisťovanie stratigrafických a hydrogeologických vlastností soľnej formácie s použitím 
presných geofyzikálnych metód. Boli tiež realizované hĺbkové vrty a ich následné 
vyhodnotenie s cieľom potvrdiť vhodnosť lokality pre ukladanie všetkých druhov RAO. 
Výskum ďalej pokračoval realizovaním banského diela, v ktorom boli vykonávané 
laboratórne experimenty „in situ“. Získané výsledky potvrdili vhodnosť navrhovanej lokality.  

Konrad je opustená šachta pre ťažbu železnej rudy v severnej časti Nemecka. Zásoby železnej 
rudy sa nachádzali v úrovni 800 – 1300 m pod povrchom. Nadložie je tvorené 700 m hrubou 
vrstvou ílu, čo spolu s veľkou hĺbkou vytvára mimoriadne vhodné podmienky na ukladanie 
RAO. V súčasnosti prebieha licenčný proces pre výstavbu a prevádzku úložiska. Plánovaná 
kapacita úložiska je 300 000 m3 RAO. 

Stredneaktívne RAO s obsahom krátkožijúcich rádionuklidov boli v 80-tych a 90-tych rokoch 
ukladané v geologickom úložisku Morsleben, ktoré bolo zriadené v priestoroch opustenej 
soľnej bane. Celková hrúbka hostiteľskej soľnej formácie je 350-550 m. Úložisko bolo určené 
na ukladanie nízko a stredneaktívnych RAO s nízkym obsahom alfa rádiokontaminantov, 
prevádzková licencia bola udelená v roku 1981. Prevádzka úložiska bola pozastavená v roku 
1998 a nové znenie Atómového zákona už s jeho ďalším využitím nepočíta. V súčasnosti 
prebiehajú práce zamerané na spätný zásyp a utesňovanie úložných priestorov [85,86]. 

V priebehu posledného obdobia bol výskum v hlbinnom ukladaní RAO orientovaný na 
sledovanie tepelných podmienok v bani Asse, pričom boli analyzované výsledky projektu 
BAMBUS II (Backfill and Material Behaviour in Underground Salt Repositories). Projekt bol 
spolufinancovaný Európskou komisiou a bol zameraný na zisťovanie tesniacich vlastností 
drvenej kamennej soli vo funkcii výplňového materiálu a dlhodobých vlastností exkavačne 
narušenej zóny. Primárnym cieľom bolo získanie informácií pre optimalizáciu úložného 
konceptu. Tieto práce boli zamerané hlavne na štúdie „in situ“, laboratórne výskumy a 



FEI STU 
Bratislava 

Metodika hodnotenia palivových cyklov z hľadiska dlhodobej 
bezpečnosti pri ukladaní VJP a VAO KJFT 

 
 

15/17 

modelové štúdie. Projekt BAMBUS II bol posledným, ktorý sa realizoval v bani Asse. Keďže 
výsledkom utesňovania bolo zneprístupnenie podzemných priestorov, laboratórne 
experimenty v tomto podzemnom zariadení boli ukončené. 

2.1.5 Švajčiarsko 
 
Švajčiarsko má v súčasnosti 5 jadrových elektrární (tlakovodné a varné reaktory) s celkovým 
inštalovaným výkonom cca 3000 MW. Donedávna sa táto krajina orientovala výhradne na 
prepracovanie VJP, pričom švajčiarsky plán ukladania sa zameriaval najmä na odpady 
vracajúce sa zo zahraničných prepracovateľských zariadení. V súčasnosti je preferovaná 
stratégia ponechať otvorené obidve možnosti (prepracovanie, a/alebo priame ukladanie). 
Primárnym dôvodom pôvodne zvoleného prepracovania bola optimalizácia využitia zdrojov. 
Súčasné argumenty proti prepracovávaniu vyhoreného paliva sú prevažne ekonomického 
charakteru. 

Pri plánovanej 60-ročnej prevádzke existujúcich jadrových reaktorov bude produkcia VJP 
v objeme cca 4500 ton. Platné zmluvy na prepracovanie VJP vo Francúzsku a Veľkej Británii 
pokrývajú približne 25% z tohto množstva, ostatné palivo bude pravdepodobne uložené 
priamo (bez prepracovania). S ohľadom na dobu chladenia VJP a VAO sa očakáva 
prevádzková fáza hlbinného úložiska okolo roku 2050. Počas tejto doby zostane VJP a VAO 
skladované v centrálnom medzisklade ZWILAG (Zwischenlager Würenlingen AG) 
v blízkosti Würenlingenu v kantóne Aargau. Cieľom skladovania je zníženie zostatkového 
tepelného výkonu pred finálnym uložením na akceptovateľnú úroveň. 

Organizáciou zodpovednou za ukladanie RAO vo Švajčiarsku je NAGRA (National 
Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste), ktorá bola založená v roku 1972. 
Zaoberá sa najmä vývojom úložnej koncepcie, identifikáciou potenciálne vhodných lokalít, 
požiadavkami na obalové súbory a zložením inžinierskych bariér, pričom intenzívne rozvíja aj 
medzinárodnú spoluprácu. Švajčiarsko predpokladá geologické uloženie všetkých druhov 
RAO, teda nielen vysokoaktívne a dlhožijúce, ale aj prevádzkové stredne a nízkoaktívne 
odpady. 

Výber lokality je výrazne ovplyvnený malou rozlohou územia Švajčiarska. Pozornosť sa 
zameriava hlavne na granitové horniny v centrálnej časti Švajčiarskych Álp a na ílové 
sedimenty v severozápadnej časti krajiny v blízkosti hraníc s Francúzskom. V rámci 
regionálneho programu charakterizácie ílových hostiteľských hornín boli od roku 1995 
vykonané početné geologické merania v oblasti Mont Terri. Geologický prieskum s použitím 
hlbokých vrtov poskytol podrobné informácie o štrukturálnych, hydrologických, 
mikroseizimických, neotektonických a geomorfologických vlastnostiach hornín v tejto 
záujmovej lokalite. V bezpečnostnom koncepte hrá kľúčovú úlohu ílová formácia nazývaná 
„Opalinus Clay“ [15]. Bolo zistené, že táto hornina spolu s okolitými sedimentmi tvorí veľmi 
účinnú geologickú bariéru s hrúbkou viac než 300 m a vyznačuje sa mimoriadne nízkou 
hydraulickou vodivosťou. Jej účinnosť je dokladovaná aj splnením maximálnej limitovanej 
dávky z ožiarenia v úrovni 0,1 mSv za rok pre evolučný scenár. Výsledky analýz preukázali, 
že dominantný príspevok k dávke bude tvorený dlhožijúcimi a veľmi mobilnými 
rádionuklidmi, najmä 129I [3, 4].  

Centrom geologického výskumu pre kryštalické horniny je podzemné laboratórium Grimsel 
Test Site (viď Obr. 2), ktoré je situované v granitových horninách Švajčiarskych Álp v hĺbke 
cca 500 metrov pod povrchom. Rozsiahly výskumný program s medzinárodnou účasťou (17 
organizácií z 9 krajín) beží v tejto lokalite od roku 1984 a je zameraný predovšetkým na 
zisťovanie vlastností hostiteľskej granitovej horniny. I keď sa v tejto oblasti nepočíta 
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s výstavbou úložiska, typ horniny je analogický k hostiteľskej hornine budúceho HÚ. 
V laboratóriu je teda možné realizovať vedecké experimenty v reálnych podmienkach. 
Zariadenie bolo vybudované s využitím pôvodných tunelov s priemerom 3,5 m realizovaných 
pri výstavbe blízkej hydroelektrárne [83-86].  
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Obr. 2  Podzemné laboratórium Grimsel Test Site (NAGRA, Švajčiarsko) 

 

2.1.6 Švédsko 
 
Švédsky koncept známy pod názvom KBS-3 predpokladá priame ukladanie VJP s použitím 
medených úložných kontajnerov, ktoré sú vybavené oceľovou vnútornou výstielkou. Tieto 
budú uložené v hĺbke 500 m v granitovom masíve a obalené bentonitovým zásypom. 
Vývojové práce koordinuje organizácia SKB. V rokoch 1990-1995 bolo vybudované 
podzemné laboratórium v lokalite Äspö, ktorého cieľom je zvýšiť úroveň znalostí 
o hostiteľskej hornine a zvýšiť dôveryhodnosť predkladaných záverov [8, 17].  

Projektové riešenie predpokladá, že komplex hlbinného úložiska bude pozostávať 
z povrchovej a podzemnej časti. Úložné komory s dĺžkou 250 m budú vo vzdialenosti 40 m 
od seba, plánovaná kapacita úložiska je 4500 úložných obalových súborov. Zahájenie 
skúšobnej prevádzky hlbinného úložiska sa očakáva už v roku 2017, normálna prevádzka je 
plánovaná od roku 2023. V rámci povrchovej časti HÚ bude v prevádzke okrem iného aj 
zariadenie na výrobu bentonitových tvárnic, ktoré budú používané pre utesňovanie úložných 
vrtov. Pre transport úložných obalových súborov bude použitý prepravný kontajner, ktorého 
funkciou bude tienenie voči radiácii, ale aj fyzická ochrana ukladaných odpadov pri 
havarijných udalostiach. Po zaplnení úložných vrtov budú podzemné priestory utesnené 
zmesou bentonitu a vyťaženej horniny. 

Proces výberu lokality pre umiestnenie hlbinného úložiska postúpil v poslednom období do 
prieskumnej fázy, keď z pôvodných 8 lokalít boli vybrané dve najvhodnejšie:  

• Oskarshamn na juhovýchode,  

• Osthammar v severnej časti krajiny.  

V súčasnosti prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie a intenzívne pokračujú 
práce na bezpečnostných analýzach potrebných pre udelenie licencie. Predloženie žiadosti 
o licenciu sa očakáva v roku 2008.  
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Obr. 3  Vrtné práce v podzemnom laboratóriu Äspö (SKB, Švédsko) 

 

2.1.7 USA 
 
V štáte New Mexico je od roku 1999 v prevádzke zariadenie s názvom WIPP – Waste 
Isolation Pilot Plan, ktoré je určené na hlbinné ukladanie nízko a stredneaktívneho jadrového 
odpadu z obranného priemyslu USA. Jedná sa o RAO so zvýšeným obsahom dlhožijúcich 
rádionuklidov, hlavne transuránov. Úložisko sa nachádza v blízkosti mesta Carlsbad a je 
vybudované v soľnej formácii v hĺbke cca 650 m pod úrovňou terénu. V rámci geologického 
prieskumu bolo zistené, že hostiteľská geologická formácia bola stabilná počas posledných 
viac než 200 mil. rokov. Úložné komory majú výšku 4 m, šírku 10 m a sú cca 91 m dlhé. 
Plánovaná kapacita zariadenia je 176 000 m3 TRU odpadov a očakávaná doba prevádzky 
minimálne 35 rokov. Pre účely spätného zásypu bude použitý MgO, ktorého funkciou bude 
stabilizovať chemické podmienky v úložisku.  

Jedinou kandidátskou lokalitou pre umiestnenie hlbinného úložiska pre ukladanie VJP v USA 
je oblasť Yucca Mountain, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti asi 160 km severozápadne od 
mesta Las Vegas v štáte Nevada [11, 28]. Rozhodnutie potvrdil Senát USA dňa 9. júla 2002, 
udelenie licencie sa očakávalo v roku 2008 (ale tento termín sa pravdepodobne posunie). 
Plánovaná kapacita hlbinného úložiska je 70 000 ton VJP. Úložné komory budú mať vnútorný 
priemer 5 m a zaberú 500 ha územia. Hlbinné úložisko bude vybudované v kompaktnej 
vulkanickej tufovej formácii v hĺbke 300 m pod povrchom, pričom hladina spodnej vody sa 
nachádza ešte o ďalších cca 300 m hlbšie (viď Obr. 4). Táto situácia je mimoriadne vhodná 
z hľadiska spomalenia pohybu rádiokontaminantov v geologickej bariére. S cieľom preukázať 
vhodnosť navrhovanej lokality bolo realizovaných a vyhodnotených viac než 450 
geologických vrtov, 12 km podzemných tunelov a bolo tiež vykonané podrobné tepelné, 
chemické a mechanické testovanie vlastností hostiteľskej geologickej formácie. Miesto 
úložiska je situované v riedko osídlenej oblasti, kde priemerná hustota obyvateľstva je len cca 
2,5 obyvateľa na štvorcový kilometer a najbližšia trvalá usadlosť je vo vzdialenosti 23 km. 
Vybraná lokalita sa tiež vyznačuje mimoriadne suchým podnebím s nízkymi ročnými 
zrážkami [86]. 
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Bezpečnostné rádiologické kritériá pre lokalitu Yucca Mountain boli definované Agentúrou 
pre ochranu životného prostredia EPA (U.S. Environmental Protection Agency). Tieto kritériá 
obsahujú všetky potenciálne expozičné cesty, limity pre ožiarenie obyvateľstva konzistentné 
s akceptovateľným rizikom pre obdobie 10 000 rokov po uzatvorení úložiska [9]. EPA 
zároveň vydala súbor opatrení na ochranu podzemných vôd v okolí  Yucca Mountain vrátane 
limitných koncentrácií rádiokontaminantov. Bezpečnosť úložiska je zabezpečená súborom 
inžinierskych a geologických bariér a bola preukázaná Správou o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
Posudzovanie dokladovalo splnenie všetkých bezpečnostných požiadaviek EPA, pričom 
celkovo boli hodnotené 3 scenáre: 

• referenčný scenár, ktorý analyzuje evolučný vývoj územia a obsahuje aj možnosť 
rýchlej straty funkčnosti úložných kontajnerov, 

• alternatívny scenár, ktorý analyzuje dôsledky vulkanickej činnosti (udalosť s nízkou 
pravdepodobnosťou), 

• alternatívny scenár, ktorý analyzuje dôsledky seizmickej udalosti spojenej 
s poškodením úložných kontajnerov. 

 
 

 
 
Obr. 4  Schéma hlbinného úložiska VJP v oblasti Yucca Mountain – USA [28] 
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2.2 Situácia v SR v oblasti hlbinného ukladania 

2.2.1 Začiatky vývoja hlbinného ukladania u nás 
Geologický ústav Dionýza Štúra, poverený výkonom štátnej geologickej služby, začal už 
v roku 1990 s výberom perspektívnych území pre umiestnenie hlbinného úložiska. Na základe 
štúdia archívnych dokumentov bolo vytypovaných 27 území, ktoré splňovali náročné kritériá 
výberu. Vylúčené boli napríklad oblasti ohrozené zemetrasením, chránené územia, zdroje 
vôd, miesta s ťažbou surovín a nerastov. Prihliadalo sa tiež k výsledkom geofyzikálneho 
a diaľkového prieskumu. V tom čase sa predpokladala realizácia spoločného hlbinného 
úložiska pre obe republiky v rámci federácie, a to na území Českej republiky, vzhľadom na 
vhodnejšiu geologickú stavbu. 

Problematikou trvalého zneškodnenia VJP a VAO sa intenzívne zaoberal Ústav jadrového 
výskumu v Řeži. Medzi kľúčové dokumenty vypracované v tomto období patrí štúdia Vývoj 
hlbinného geologického úložiska pre vysokoaktívne RAO a VJP z roku 1993. Po rozdelení 
federácie a vzniku dvoch nezávislých štátov bolo zrejmé, že každý bude musieť riešiť 
uvedenú problematiku samostatne. To však nebránilo pokračovať v úzkej kooperácii medzi 
zainteresovanými organizáciami aj naďalej, hlavne pri riešení programu vývoja hlbinného 
úložiska v SR. 

 

2.2.2 Program vývoja hlbinného úložiska SR 
V marci roku 1996 bola kolektívom riešiteľov vypracovaná revízia štúdie ÚJV Řež z roku 
1993 pod názvom Vývoj hlbinného ukladania VJP a VAO. Táto práca vytvorila základ 
všetkých ďalších úvah a plánov pre vývoj hlbinného úložiska v samostatnej Slovenskej 
republike. Následne bola zahájená príprava nového projektu nazvaného Vývoj hlbinného 
úložiska vyhoreného jadrového paliva a vysokoaktívnych odpadov v Slovenskej republike. 
Vlastné riešenie úloh reálne začalo v roku 1997, kedy bol ukončený výberový proces 
koordinačného pracoviska a riešiteľských organizácií a podpísané príslušné kontrakty [66].  

Riešenie hlbinného ukladania na Slovensku takto dostalo podobu dlhodobého široko 
koncipovaného národného programu. Koncepcia slovenského programu vývoja hlbinného 
úložiska SR pritom vychádzala z podobných projektov, ktoré sú riešené v krajinách 
s rozvinutým jadrovým programom, prínosná bola hlavne spolupráca s Českou republikou. 
Zadávateľom prác pre celý projekt boli Slovenské elektrárne, a.s.  

Riešenie v rokoch 1996 - 2001 prebiehalo v nasledovných oblastiach: 
• Projektové a realizačné činnosti 

• Zdrojový člen 

• Blízke interakcie 

• Vzdialené interakcie 

• Výber lokality 

• Bezpečnostné rozbory 

• Koordinácia prác pre vývoj HÚ 

• Zapojenie verejnosti. 
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Z dôvodu problémov pri financovaní projektu boli práce na vývoji HÚ SR v rokoch 2002-
2007 výrazne utlmené. Väčšina hlavných riešiteľských subjektov sa aj napriek tomu snaží 
sledovať aktuálnu situáciu a vývoj v okolitých krajinách svojou účasťou sa konferenciách, 
seminároch a workshopoch, významná je aj publikačná činnosť [16]. Prínosné je v tomto 
smere aj aktívne zapájanie sa do riešenia rôznych medzinárodných projektov (najčastejšie ide 
o projekty spolufinancované Európskou komisiou). Týmto spôsobom sú získavané cenné 
skúsenosti a informácie v snahe uľahčiť očakávané pokračovanie výskumných prác na vývoji 
HÚ SR. Pretrvávanie tejto situácie však môže spôsobiť rozpadnutie vývojových tímov, odliv 
skúsených riešiteľov a v konečnom dôsledku stratu kontinuity riešenia. Nasledovný popis 
stavu riešenia hlbinného ukladania v SR preto odráža situáciu koncom roku 2001, ktorá 
zostala dodnes prakticky nezmenená. 

 

2.2.3 Výber lokality 
Cieľom výberu lokality je vyhľadanie takej geologickej formácie, ktorá spolu s vhodným 
technickým riešením úložiska a inžinierskymi bariérami zabezpečí radiačnú ochranu v súlade 
s požiadavkami deklarovanými národnými dozornými orgánmi (ÚJD SR), legislatívou EÚ 
a štandardmi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Vhodná, resp. 
definitívna lokalita pre HÚ sa môže získať objektívnym hodnotením viacerých potenciálnych 
lokalít. Pri hodnotení je nevyhnutná identifikácia najlepšej možnej lokality z pohľadu 
v súčasnom stave dosiahnuteľných relevantných hodnotiacich poznatkov takým spôsobom, 
ktorý presvedčivo preukáže súlad hodnotenia s požiadavkami na ochranu životného 
prostredia. Na území SR prevládajú dva typy horninového prostredia, s ktorými sa počíta pre 
HÚ. V prvom prípade sú to magmatické horniny kryštalinika (hlavne granitoidy), v druhom 
prípade sedimenty (íly), resp. poloskalné sedimentárne horniny (ílovce, slieňovce) [16, 76]. 

Výber lokality pre umiestnenie HÚ v SR vyvrcholil koncom 90-tych rokov. Výskumné 
a prieskumné aktivity sa v predchádzajúcich etapách pri výbere vhodnej geologickej štruktúry 
pre HÚ riadili schváleným a neskôr inovovaným kriteriálnym hodnotiacim procesom výberu 
lokality. Proces hodnotenia v sebe zahrňoval postupne narastajúcu kvalitatívnu mieru 
hodnotenia (odporúčania - požiadavky - kritériá) regionálnych celkov v časovej postupnosti 
[81, 82]. 
• Odporúčania – všeobecne (medzinárodne) akceptované zásady a podmienky vhodnosti 

geologického prostredia alebo územia. Je vhodné, ak sú splnené, ale nie sú striktne 
predpísané. 

• Požiadavky – špecifikované zásady a podmienky vhodnosti geologického prostredia, 
alebo územia záväzné pre výber územia alebo lokality. 

• Kritériá – kvalitatívne a kvantitatívne definované podmienky vhodnosti, ktoré majú 
limitujúci charakter pre výber lokality. 

S použitím existujúcich geologických údajov o území Slovenskej republiky bolo v prvom 
kroku predbežne vybraných 12 záujmových území, ktoré boli svojou plochou pomerne 
rozsiahle. V hodnotiacom procese boli využité predovšetkým dostupné archívne materiály 
o vybraných územiach [16]. 

Tieto územia boli následne rozdelené na tri skupiny: 
• lokality, u ktorých sa odporúča pokračovanie v hodnotení, 

• lokality, u ktorých sa hodnotenie pozastavuje pre značné riziko neúspešnosti, 
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• lokality, ktoré sú vylúčené z ďalšieho sledovania. 

V rámci záujmových území boli následne prednostne hodnotené bližšie špecifikované územia 
s menšou rozlohou. V nasledujúcej etape hodnotenia boli záujmové územia redukované 
plošne aj počtom na 6 študijných lokalít [16].  

K výberu prispela v prvých obdobiach vykonaná reinterpretácia geofyzikálnych údajov 
z územia Slovenska so zameraním na záujmové územia v oblasti Fabovej hole, Sihly, 
juhozápadne od Revúcej a v Ipeľskej kotline, presné geodetické merania boli realizované 
v oblasti Tribeč. Boli uskutočnené aj prvé vrty v rámci programu vývoja hlbinného úložiska: 
koncom roku 1998 v oblasti Závadka nad Hronom – dolina Hronec, neskôr v lokalite Sihla – 
Sedmák (Sihlianska planina). Cieľom bolo overiť existujúce informácie o podloží lokalít, 
realizovali sa čerpacie a stúpacie skúšky, odbery vzoriek vôd a komplex geofyzikálnych 
a karotážnych meraní. Na vzorkách hornín boli vykonané skúšky na zistenie ich základných 
geotechnických vlastností. Pri výbere prieskumných lokalít bol aplikovaný základný terénny 
výskum a vo veľmi obmedzenom rozsahu sa začalo aj dlhodobé monitorovanie vybraných 
lokalít (napr. vertikálne pohybové tendencie). 

V následnom kroku bolo vybraných 5 študijných lokalít vhodných pre ďalší geologický 
prieskum (viď Obr. 5): 

1. centrálna časť Tríbeča (granitoidy, celková rozloha: 45,80 km2), 

2. južná časť Veporských vrchov (granitoidy, celková rozloha: 77,68 km2), 

3. juhozápadná časť Stolických vrchov (granitoidy, celková rozloha: 24,16 km2), 

4. východná časť Cerovej vrchoviny (sedimenty, celková rozloha: 87,03 km2), 

5. západná časť Rimavskej kotliny (sedimenty, celková rozloha: 85,46 km2). 
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Obr.  5 Vybrané študijné lokality pre umiestnenie HÚ SR  [16] 

 

2.2.4 Bezpečnostné rozbory 
V rámci riešenia bezpečnostných rozborov boli doterajšie aktivity zamerané na zostavovanie 
scenárov vývoja úložiska, tvorbu databázy faktorov scenárov a posudzovanie vhodnosti 
vybraných modelov. Riešenie bezpečnostných rozborov bolo zahájené spracovaním prehľadu 
národných konceptov hlbinných geologických úložísk, zahraničných prístupov hodnotenia 
a preukazovania bezpečnosti hlbinných úložísk a modelových nástrojov s cieľom posúdiť 
možnosť ich aplikácie v slovenskom programe. Na základe toho bola navrhnutá klasifikácia 
FEP a popísaná príprava a screening všeobecného zoznamu FEP. Všeobecný zoznam FEP je 
usporiadaný podľa klasifikačnej schémy v nadväznosti na štruktúru „Programu vývoja HÚ 
v SR“ a sú z neho vybrané FEP pre scenár normálneho evolučného vývoja a FEP zvolené pre 
konštrukciu alternatívnych scenárov. Pozornosť bola tiež venovaná vývoju a výberu scenárov. 
Je podrobne popísaný normálny evolučný scenár s časovou postupnosťou vývoja jednotlivých 
častí a bariér úložného systému a ďalej sú vypracované aj alternatívne scenáre. Získané 
výsledky poskytujú základné vstupné informácie o skúsenostiach, poznatkoch, koncepčných 
modeloch a metodologických aspektoch hodnotenia bezpečnosti hlbinných úložísk [66].  

2.2.5 Zdrojový člen 
S použitím výpočtových kódov ORIGEN a PAGODA boli určené fyzikálne a chemické 
vlastnosti VJP a VAO po medziskladovaní. Boli získané základné údaje o nuklidovom zložení 
VJP v závislosti od doby skladovania a stupňa vyhorenia, produkcii tepla, neutrónových 
tokoch, očakávaných dávkach, príspevku pokrytia a iných častí palivových kaziet k 
celkovému inventáru rádionuklidov a produkcii tepla. V práci [34] je podrobne analyzované 
chovanie vyhoreného paliva v kontakte s podzemnou vodou a popísaný mechanizmus 
vylúhovania rádionuklidov z odpadov, ktoré boli vitrifikované alebo cementované. Sú tiež 
uvedené základné vzťahy pre výpočet zdrojového člena, t.j. množstva a rýchlosti 
rádionuklidov, ktoré sa môžu uvoľniť z vyhoreného jadrového paliva a vysokoaktívnych 
odpadov po ich uložení do hlbinného úložiska.  

Na základe podrobnej literárnej rešerše boli kvantifikované parametre charakterizujúce 
uvoľňovanie rádionuklidov z matrice VJP a VAO  pre vybrané rádionuklidy. Podrobne je 
analyzované chovanie pokrytia vyhoreného paliva, a to za rôznych podmienok, ktoré môžu 
nastať v hlbinnom úložisku. Tieto údaje predstavujú vstupné údaje pre návrh konceptu 
úložiska, konštrukciu ukladacieho kontajnera, výber vhodnej alternatívy ukladania a tiež pre 
bezpečnostné rozbory [66]. 

2.2.6 Pole blízkych interakcii 
Prvým krokom pri štúdiu problematiky poľa blízkych interakcii bol kritický prehľad 
hodnotenia vlastností a procesov prebiehajúcich v inžinierskych bariérach, modelovania 
inžinierskych bariér a dostupných informácií o materiáloch vhodných na ich výrobu [78]. 
V súčasnosti je vypracovaný návrh ukladacieho kontajnera, ktorý pozostáva z vonkajšieho 
plášťa z uhlíkovej ocele hrúbky 80 mm, vnútorného plášťa z nehrdzavejúcej ocele hrúbky 5 
mm a vnútornej dištančnej mriežky. Vonkajší plášť je ošetrený niklovým žiarovým nástrekom 
o hrúbke 3 mm. Kapacita kontajnera je 7 ks palivových súborov VJP typu VVER 440.  

Ďalšie práce sa venovali utesňovaniu kontajnerov v horizontálnych a vertikálnych vrtoch. 
Boli definované požiadavky na fyzikálne a chemické vlastnosti tlmivých a tesniacich 
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materiálov vhodných pre utesnenie a uzatvorenie ukladacích vrtov a tunelov, ale aj 
galérií, šácht a komunikačných priestorov. Pozornosť bola zameraná hlavne na procesy 
dôležité z hľadiska migrácie rádionuklidov a na faktory ovplyvňujúce tieto procesy [21]. 

2.2.7 Pole vzdialených interakcií 
Práce v tejto oblasti boli zahájené vypracovaním prehľadu svetových skúseností 
z modelovania geologickej bariéry a toku podzemných vôd ako najdôležitejšieho 
transportného činiteľa pre šírenie rádiokontaminantov. Nasledovali práce na zhotovovaní 
trojrozmerných modelov lokalít potenciálne vhodných pre umiestnenie úložiska. Tieto 
modely odrážajú súčasné poznatky z geológie, petrografie, seizmicity, neotektoniky, 
hydrogeológie a geochémie lokalít. Modelovo je vypracovaný trojrozmerný digitálny model 
geologickej stavby centrálnej časti pohoria Tribeč.  

Bolo tiež vykonané posúdenie interakcií medzi hostiteľským prostredím (íly alebo granity) 
a inžinierskymi bariérami. Uvažované boli pritom aj možné zmeny hostiteľského horninového 
prostredia a materiálov inžinierskych bariér indukované očakávanými geochemickými 
procesmi [37]. 
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3 Ciele dizertačnej práce 
 
Základným cieľom dizertačnej práce je vypracovanie metodiky pre hodnotenie jadrových 
palivových cyklov z hľadiska ich dlhodobej bezpečnosti pri hlbinnom ukladaní VJP/VAO. 
K tomuto účelu má byť použitá skupina indikátorov, ktoré budú s dostatočnou presnosťou 
popisovať rádiologický vplyv hlbinného úložiska na biosféru a potenciálne riziko. Súčasťou 
riešenia bude aj aplikácia navrhnutej metodiky pre zhodnotenie vplyvu separácie 
a transmutácie rádionuklidov s použitím alternatívnych palivových cyklov.  

Jednotlivé úlohy vedúce k splneniu stanoveného cieľa sú nasledovné: 
• Charakteristika hodnotených jadrových palivových cyklov.  

• Návrh konceptu ukladania, popis základných častí úložného systému a identifikácia ich 
vzájomných interakcií. 

• Zostavenie databázy bezpečnostne významných rádionuklidov a stanovenie skupiny 
bezpečnostných indikátorov. 

• Popis vlastností použitého softvéru, vytvorenie funkčného modelu v tomto softvérovom 
prostredí a jeho naplnenie vstupnými dátami. 

• Realizácia modelových výpočtov pre rôzne palivové cykly, citlivostná analýza a 
interpretácia získaných výsledkov. 

 
Práca má za cieľ nadviazať na doposiaľ realizované výskumné práce s tematikou hlbinného 
ukladania a použiť pritom aktuálne vedecko-technické informácie z tejto oblasti. Využitie 
navrhovanej metodiky v praxi má ambíciu pomôcť pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní 
v oblasti mierového využitia jadrovej energie pre energetické účely.  

Vypracovaný model úložného systému bude využiteľný aj pri optimalizácii zloženia 
inžinierskych bariér z dôvodu ľahšej technickej realizovateľnosti a ekonomickej výhodnosti. 
Nemenej dôležitým prínosom riešenia bude preukázanie splnenia bezpečnostných kritérií pri 
hlbinnom ukladaní VJP a VAO v SR, ktoré sú stanovené platnou legislatívou a rozhodnutiami 
Úradu jadrového dozoru SR.  
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4 Zvolená metóda spracovania 
 
Zvolená metóda spracovania je založená na bezpečnostnej analýze geologického úložného 
systému pre ukladanie VJP, resp. VAO z prepracovania. V rámci riešenia bude potrebné 
najskôr popísať základné charakteristiky hodnotených jadrových palivových cyklov. Prvým 
hodnoteným cyklom je UOX, teda použitie štandardného paliva na báze UO2 a  priame 
ukladanie VJP bez prepracovania. Keďže tento palivový cyklus je v súčasnosti používaný aj 
v našej krajine, je možné považovať ho pri hodnotení za referenčný variant. Druhý hodnotený 
cyklus je MOX, ktorý je založený na použití paliva pozostávajúceho zo zmesi oxidov uránu 
UO2 a plutónia PuO2. Tento cyklus je používaný v krajinách, ktoré využívajú prepracovanie 
VJP. Umožňuje využitie štiepiteľných produktov z prepracovania VJP, teda 235U a  239Pu 
a následne výraznú redukciu objemu VAO pre hlbinné ukladanie. Tretím hodnoteným cyklom 
je IMF, ktorý je založený na použití inertnej palivovej matrice na báze ZrO2. Tento druh 
paliva obsahuje okrem uránu aj plutónium a minoritné aktinoidy z prepracovania VJP, 
ktorými sú Np, Am, Cm. Cieľom je dosiahnuť ich čiastočnú transmutáciu s využitím toku 
neutrónov, ktorý vzniká počas prevádzky reaktora.  

Riešenie bude v ďalšom kroku zamerané na výber a popis softvérového kódu použiteľného 
pre riešenie. Podmienkou jeho použitia bude dostatočná flexibilnosť, keďže cieľom je 
aplikácia viacerých bezpečnostných indikátorov. Základnou požiadavkou pre výber a použitie 
bezpečnostných indikátorov je schopnosť s dostatočnou presnosťou charakterizovať mieru 
potenciálneho dlhodobého rizika vyplývajúceho z prítomnosti rádionuklidov s dlhou dobou 
polpremeny v inventári úložiska. Vybrané indikátory by mali nielen preukázateľným 
spôsobom dokladovať splnenie legislatívnych požiadaviek, ale aj poskytnúť dostatok 
informácií pre správnu voľbu typu úložiska, výber vhodnej lokality a hostiteľského 
geologického prostredia, typ inžinierskych bariér a pod. 

Pre potreby modelovania bude potrebné vykonať výber skupiny rádionuklidov významných 
z hľadiska bezpečnosti hlbinného ukladania. Tento krok je nevyhnutný z toho dôvodu, že 
modelovať celkový počet štiepnych produktov, aktivačných produktov a aktinoidov (vrátane 
premenových radov) je ťažko realizovateľné a v konečnom dôsledku značne neefektívne. 
Výsledkom riešenia v tomto bode bude zostavenie databázy relevantných rádionuklidov 
a charakterizovanie ich fyzikálno-chemických vlastností, ktoré sú relevantné z hľadiska 
modelovania.  

Nedeliteľnou súčasťou navrhovanej metodiky je stanovenie inventára rádionuklidov a popis 
procesov, ktoré prebiehajú v úložnom systéme so zameraním na mechanizmy degradácie 
matrice VJP/VAO a transport rádiokontaminantov geosférou. Súčasťou riešenia v tejto časti 
bude najskôr popis multibariérového konceptu ukladania a následne charakteristika 
základných prvkov úložného systému. Očakávaný vývoj a chovanie sa úložného systému 
v budúcnosti bude potrebné popísať v referenčnom scenári, ktorým je v tomto prípade 
evolučný scenár (niekedy označovaný aj ako scenár normálneho vývoja). Podkladom pre 
vypracovanie scenára je zoznam relevantných znakov, udalostí a procesov (FEP), ktoré tvoria 
súčasť zaužívanej metodiky pre tvorbu scenárov. Mimoriadnu pozornosť bude potrebné 
venovať vypracovaniu matematického modelu a získavaniu vstupných parametrov. Úspešná 
realizácia vyššie uvedených krokov vytvorí nevyhnutné predpoklady k implementácii modelu 
vo vhodnom výpočtovom prostriedku. 

S použitím navrhnutej metodiky bude možné na záver pristúpiť k realizácii modelových 
výpočtov, zhodnotiť získané výsledky a vypracovať závery a odporúčania. S cieľom určiť 
významnosť niektorých vstupných parametrov bude súčasťou riešenia aj citlivostná analýza. 
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4.1 Charakteristika zvolených jadrových palivových cyklov 

4.1.1 UOX - Otvorený palivový cyklus 
 
Variant UOX predpokladá použitie homogénnej kazety VVER-440 s obohatením 4,2% 235U. 
Vyhorené jadrové palivo (palivové kazety PKU s uránovými palivovými prútikmi UP) sa 
bude dlhodobo skladovať po dobu 50 rokov v medziskladoch vyhoreného paliva. Po skončení 
dlhodobého skladovania bude VJP preložené do ukladacích kontajnerov a uložené v hlbinnom 
úložisku. Tento variant sa často krát označuje ako priame ukladanie VJP bez prepracovania 
[19, 87-89]. 
 

 
 

Obr. 6  Prierez kazety typu PKU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obr. 7  Schéma stratégie nakladania s VJP pri palivovom cykle UOX 
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4.1.2 MOX– Uzatvorený palivový cyklus 
 
Pri uzatvorenom palivovom cykle sa budú vyhorené palivové kazety typu PKU po nutnom 
dochladení (5 rokov po vybratí z reaktora) odvážať na prepracovanie. Získané Pu bude 
následne použité na výrobu palivových kaziet typu PKMOX s obsahom 8,5% Pu. Straty pri 
prepracovaní VJP sú uvažované 0,1%. V hlbinnom úložisku budú uložené vyhorené kazety 
PKMOX a VAO z prepracovania UOX po nutnom dochladení cca 50 rokov [19, 87]. 
 

 
 
Obr. 8  Prierez kazety typu PKMOX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9  Schéma stratégie nakladania s VJP pri palivovom cykle MOX 
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4.1.3 IMF – Čiastočne uzatvorený palivový cyklus 
 
Vyhorené UP z PKU a z kombinovaných kaziet s palivom s inertnou matricou (PKIM) sa 
budú po nutnom dochladení (5 rokov po vybratí z reaktora) odvážať na prepracovanie. 
Získané Pu a MA budú následne použité na výrobu transmutačných prútikov s inertnou 
matricou (TP) a tie na prípravu kombinovaných palivových kaziet typu PKIM. Obsah Pu+MA 
v transmutačných prútikoch tvorí 6,94%. V hlbinnom úložisku SR budú po dochladení 
uložené vyhorené TP a VAO z prepracovania UP (hlavne štiepne produkty) [19, 87-89]. 
 

 
Obr. 10  Prierez kombinovanej kazety typu PKIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11  Schéma stratégie nakladania s VJP pri palivovom cykle IMF 
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4.2 Popis softvérového kódu pre riešenie bezpečnostnej analýzy 
 

Pre účely bezpečnostnej analýzy bol zvolený matematický model v prostredí AMBER. 
Softvérový kód AMBER bol vyvinutý britskou firmou ENVIROS Quantisci v spolupráci 
s firmou Quintessa Limited. AMBER je používaný viac než 58 organizáciami a inštitúciami 
vrátane MAAE v 23 krajinách sveta. Tento kód bol dostatočne verifikovaný porovnaním 
výsledkov s inými podobnými kódmi. 

Jedná sa o flexibilný softvérový nástroj umožňujúci vytvárať dynamické kompartmentové 
modely, ktoré hodnoverne reprezentujú migráciu kontaminantov v úložnom systéme. Je 
možné pracovať s kontaminantmi v pevnej, kvapalnej alebo plynnej forme. Tento nástroj 
umožňuje tiež vysokú flexibilitu pri definovaní nasledovných zložiek matematického modelu 
úložného systému [23]: 

• počtu kompartmentov, 
• počtu kontaminantov, 
• počtu transferov medzi kompartmentami, 
• algebraických výrazov popisujúcich fyzikálne a chemické procesy, 
• deterministických, stochastických alebo časovo premenných parametrov. 
 

V prostredí AMBER sa obecne predpokladá, že kontaminanty sa nachádzajú v sérii 
kompartmentov, medzi ktorými nastávajú transfery (prenosy). Kompartment je každá 
špecifická časť modelovaného systému tak, ako je z hľadiska potrieb zadefinovaná, napríklad: 
VJP, VAO, bentonit, horninový masív, studňa, pôda a pod. Predpokladá sa, že v každom 
zvolenom kompartmente sú kontaminanty rozložené homogénne a izotropne. Každý transfer 
je riadený donorovým kompartmentom a môže sa meniť v čase. Priamo závisí od množstva 
kontaminantu prítomného v kompartmente, z ktorého kontaminanty odchádzajú. Transfer je 
lineárny a je tu charakterizovaný prenosovou konštantou (analogicky napríklad 
k rádioaktívnej premene, ktorá je charakterizovaná premenovou konštantou). Okrem toho 
AMBER uvažuje aj s nelineárnym prenosom v prípade, že sa pri ňom uplatňuje limit 
rozpustnosti. Iné nelineárne prenosy, ako napríklad difúzne procesy, ktoré závisia od 
gradientu koncentrácie kontaminantov (t.j. od rozdielu koncentrácií, ako v donorovom, tak aj 
v prijímajúcom kompartmente) je možné v prostredí AMBER korektne reprezentovať dvomi 
lineárnymi transfermi – jedným smerom tam a druhým smerom naspäť [24]. 

Matematicky je množstvo kontaminantov v každom kompartmente určené rovnicou: 

(1) 
 
 
kde:  
Ai

m  je množstvo kontaminantu m v kompartmente i [Bq], 
λr

m  je premenová konštanta kontaminantu m [rok-1], 
λij  je prenosová konštanta z kompartmentu i do kompartmentu j [rok-1], 
λr

m+1  je premenová konštanta rodičovského kontaminantu m+1 [rok-1], 
Ai

m+1  je množstvo rodičovského kontaminantu m+1 v kompartmente i [Bq], 
λji  je prenosová konštanta z kompartmentu j do kompartmentu i [rok-1]. 
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4.3 Bezpečnostné indikátory 
 
Základným cieľom predkladanej práce je porovnanie palivových cyklov z hľadiska dlhodobej 
bezpečnosti. K tomuto účelu je potrebné identifikovať súbor bezpečnostných indikátorov, 
ktoré budú môcť byť použité pri multikriteriálnom porovnávaní. Ťažkosti v tejto súvislosti 
vznikajú hlavne s preukazovaním bezpečnostných kritérií v ďalekej budúcnosti, pretože 
neurčitosť spojená s výsledkami modelovania smerom do budúcnosti výrazne narastá. 
Všeobecne sa považuje za vhodné vykonávať bezpečnostné analýzy tak ďaleko 
do budúcnosti, aby bolo preukázané, že žiadny potenciálny pík rádiologických dopadov nie je 
pri hodnotení prehliadaný. Predkladaná práca hodnotí obdobie 102 - 107 rokov, čo zodpovedá 
bežnej praxi ostatných krajín a plne vyhovuje aj požiadavkám MAAE. 

Vysokoaktívny odpad z jadrových zariadení vystavuje do určitej miery človeka a životné 
prostredie riziku, ktoré je spôsobené existenciou dlhožijúcich rádiokontaminantov. Základnou 
požiadavkou na úložný systém je, aby toto riziko nebolo vyššie než je úroveň stanovených 
limitov [5] a zároveň, aby riziko pre budúce generácie nebolo vyššie než je akceptovateľné v 
súčasnosti. Použité bezpečnostné indikátory by preto mali s dostatočnou presnosťou 
charakterizovať mieru potenciálneho dlhodobého rizika, ktoré je spôsobené prítomnosťou 
biologicky významných rádiokontaminantov v inventári úložiska. Mali by nielen 
preukázateľným spôsobom dokladovať splnenie legislatívnych požiadaviek, ale aj poskytnúť 
dostatok informácií pre správnu voľbu typu úložiska, výber vhodnej lokality a hostiteľského 
geologického prostredia,  typ inžinierskych bariér a pod. 

Na základe záverov uvedených v dokumentoch MAAE [7] možno konštatovať, že žiadny 
z uvažovaných indikátorov nespĺňa všetky požiadavky zároveň. Pre komplexný popis 
vplyvov je preto vhodné uvažovať celú skupinu bezpečnostných indikátorov, ktorá je pre 
účely predkladanej dizertačnej práce definovaná nasledovne: 

• ročná individuálna efektívna dávka (pre evolučný scenár), 
o interné ožiarenie ingesciou (voda, potraviny), 
o interné ožiarenie inhaláciou (vzduch s obsahom kontaminovaného prachu), 
o externé ožiarenie (pobyt na kontaminovanej pôde), 

• rádiotoxicita inventára, 
o celková rádiotoxicita inventára, 
o relatívna rádiotoxicita inventára, 
o nutný čas izolácie. 

4.3.1 Ročná individuálna efektívna dávka  

Jednou z dôležitých zásad pri ukladaní RAO je filozofia zaistenia bezpečnosti budúcich 
generácií na podobnej úrovni, ako je zaistená pre súčasné generácie. V zmysle všeobecne 
prijatých zásad radiačnej ochrany (smernice ICRP) dávkové limity určujú hranicu úrovne 
rizika pre jednotlivca od všetkých zdrojov ionizujúceho žiarenia [52]. V tomto duchu sú 
radiačné riziko a limitovanie dávok plne akceptovateľnými kritériami aj pre prípad hlbinného 
ukladania VJP a VAO.  

Ročná individuálna efektívna dávka môže byť daná do priamej súvislosti s rizikom 
poškodenia zdravia vyplývajúcim z ožiarenia. Použitie tohto indikátora je dané nielen 
legislatívnymi požiadavkami, ale aj historickými skúsenosťami. Jeho hodnotu je možné ľahko 
porovnávať s hodnotou prírodného ožiarenia, čo zvyšuje zrozumiteľnosť a tým aj akceptáciu 
zo strany laickej i odbornej verejnosti. Ročná individuálna efektívna dávka je počítaná pre 
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jedinca z kritickej skupiny obyvateľstva je hlavným indikátorom bezpečnosti úložných 
systémov pre väčšinu krajín. V rámci bezpečnostnej analýzy sa ročná individuálna efektívna 
dávka počíta z rovnovážnych koncentrácií v jednotlivých kompartmentoch biosféry. Pri 
výpočte sa uvažujú 3 hlavné expozičné cesty: 

• Interné ožiarenie z ingescie: je spôsobené konzumáciou kontaminovanej vody 
a poľnohospodárskych plodín rastlinného a živočíšneho pôvodu. 

• Interné ožiarenie z  inhalácie: je spôsobené inhaláciou kontaminovaného prachu pri 
pracovných činnostiach na zavlažovanej záhrade, alebo na poľnohospodárskej pôde. 

• Externé ožiarenie: je spôsobené pobytom alebo pracovnou činnosťou na záhrade 
alebo na poli, kde sa nachádza kontaminované pôda. 

 
Celková ročná individuálna efektívna dávka 
 
Pri výpočte celkovej ročnej individuálnej efektívnej dávky sa vychádza z nasledovného 
vzťahu (2), ktorý zohľadňuje príspevok jednotlivých expozičných ciest: 
 

H = Hing + Hinh + Hext 

kde:            (2) 
Hing  je ročná individuálna efektívna dávka z ingescie (Sv/rok), 
Hinh  je ročná individuálna efektívna dávka z inhalácie (Sv/rok), 
Hext  je ročná individuálna efektívna dávka z externého ožiarenia (Sv/rok). 
 
Ročná individuálna efektívna dávka z ingescie 
 
Ročná individuálna efektívna dávka z ingescie je daná spotrebou daného druhu potravín za 
rok, koncentráciou rádionuklidu v tejto potravine a dávkovým konverzným faktorom pre 
ingesciu podľa vzťahu: 
  
 
 

kde:             (3) 
Ix  je ročná spotreba potraviny typu x na jedného obyvateľa (kg/rok), 
Cx  je hmotnostná aktivita rádionuklidu v potravine typu x (Bq/kg), 
DFing je dávkový konverzný faktor pre ingesciu (Sv/Bq). 
 
 
Ročná individuálna efektívna dávka z  inhalácie 
 
Ročná individuálna efektívna dávka z  inhalácie je daná koncentráciou rádionuklidu vo 
vzduchu, expozičným časom na kontaminovanej pôde, rýchlosťou dýchania a dávkovým 
konverzným faktorom pre inhaláciu podľa vzťahu: 
 

 

kde:            (4) 
CV je objemová aktivita rádionuklidu vo vzduchu (Bq/m3), 
TS  je expozičný čas na kontaminovanej pôde (hod/rok), 
Qinh  je rýchlosť dýchania (m3/hod), 
DFinh je dávkový konverzný faktor pre inhaláciu (Sv/Bq). 
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Ročná individuálna efektívna dávka z  externého ožiarenia 
 
Ročná individuálna efektívna dávka z  externého ožiarenia je daná koncentráciou 
rádionuklidu v pôde,  mernou hmotnosťou pôdy, expozičným časom na kontaminovanej pôde 
a dávkovým konverzným faktorom pre externé ožiarenie podľa vzťahu: 
 

 

kde:            (5) 
Cs  je hmotnostná aktivita rádionuklidu v pôde (Bq/kg), 
ρs je merná hmotnosť pôdy (kg/m3), 
Ts  je expozičný čas na kontaminovanej pôde (hod/rok), 
SFs  je tieniaci faktor na kontaminovanej pôde (-), 
DFs  je dávkový konverzný faktor pre externé ožiarenie (Sv.hod–1/Bq.m-3). 
 

4.3.2 Rádiotoxicita inventára 
 
Rádiotoxicita patrí v súčasnosti medzi najpoužívanejšie kvantity na charakterizáciu 
dlhodobého rizika, ktoré vyplýva z existencie rádioaktívnych odpadov. Koncept rádiotoxicity 
sa v tomto ponímaní vzťahuje na očakávanú dávku pri úniku vysokoaktívnych odpadov 
z úložiska. Jednotkou rádiotoxicity môže byt' Sv ak sa vzťahuje na celkovú aktivitu 
VJP/VAO, alebo Sv/g (prípadne Sv/kg) v prípade ak sa vzťahuje na mernú hmotnostnú 
aktivitu [20]. Takto definovaná rádiotoxicita sa dá vyjadriť ako: 
  

 

kde:            (6) 
ΘD(t) je rádiotoxicita odpadu v čase t (Sv), 
Ai(t) je aktivita nuklidu i v čase t (Bq), 
DFi je dávkový konverzný faktor nuklidu i (Sv/Bq). 
 
Konverzný faktor DFi je ekvivalentný dávke vyvolanej jednotkovou aktivitou daného 
nuklidu. V priebehu prevádzky JEZ je štiepenie uránu a plutónia zdrojom vysokého počtu 
rádionuklidov. Zavedením pomeru celkovej rádiotoxicity vyprodukovaných rádionuklidov 
a rádiotoxicity pôvodného uránu, z ktorého vznikli, môžeme zadefinovať tzv. relatívnu 
rádiotoxicitu, ktorá je daná vzťahom:  
 

  
 
 
kde:             (7) 
Θrel,D(t) je relatívna rádiotoxicita odpadu v čase t (-), 
ΘD(t) je rádiotoxicita odpadu v čase t (Sv), 
ΘD,U(t) je rádiotoxicita pôvodného uránu v čase t (Sv). 
 
Vyhorené jadrové palivo musí byt' izolované minimálne na obdobie, pokiaľ jeho relatívna 
rádiotoxicita neklesne pod hodnotu 1. Toto časové obdobie nazývame nutný čas izolácie. 
V prípade otvoreného palivového cyklu sa môže jednať o dobu až rádovo milión rokov [20]. 
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4.4 Výber bezpečnostne významných rádionuklidov 
 

Celkový počet štiepnych produktov, aktivačných produktov, transuránov (vrátane členov ich 
rozpadových radov) je pomerne vysoký, pričom presahuje 1000 nuklidov. Modelovať takto 
vysoký počet by bolo ťažko realizovateľné, časovo náročné a značne neefektívne. Je preto 
nevyhnutné pred zahájením výpočtov vykonať vhodným spôsobom ich selekciu 
a identifikovať bezpečnostne najvýznamnejšie rádionuklidy. 

Pri výbere skupiny bezpečnostne významných rádionuklidov je veľmi dôležité brať na zreteľ 
možný scenár ich úniku a migrácie, ktorý vychádza z koncepčného modelu daného úložiska. 
V bezpečnostných analýzach sa uvažujú najmä tie rádionuklidy, ktoré predstavujú najväčšie 
riziko z hľadiska ich rádiotoxicity a možného prieniku do životného prostredia. 

Významnosť rádionuklidov je možné posudzovať podľa nasledovných parametrov: 
• rozpustnosť, resp. vylúhovateľnosť, 
• sorpcia na výplňových materiáloch a hostiteľskej hornine, 
• doba polpremeny, 
• chemická a radiačná toxicita, 
• percentuálne zastúpenie v inventári, 
• rýchlosť migrácie z úložiska do biosféry. 
 
Základným vstupným údajom je rádionuklidové zloženie ukladaných odpadov. Vo 
vyhorenom jadrovom palive zostáva ešte cca 95% pôvodného množstva uránu, zvyšok tvoria 
štiepne produkty a aktinoidy. Prevažná časť štiepnych produktov a aktinoidov je fixovaná na 
matricu jadrového paliva, avšak značná časť vzácnych plynov a niektorých prchavých 
elementov vypĺňa voľný priestor v medzerách medzi palivovými tabletami a vnútornou 
stenou pokrytia.  
 

4.4.1 Prehľad výberu bezpečnostne významných rádionuklidov vo svete 
 

Výsledky výberu bezpečnostne významných rádionuklidov sú s použitím niekoľkých štúdií 
publikovaných v poslednom období [10, 26] sumarizované v tabuľke Tab. 1. Z uvedených 
výsledkov vyplýva, že štiepne produkty môžu byť významnými prispievateľmi k maximálnej 
efektívnej dávke, aj keď ich celková dlhodobá rádiotoxicita je paradoxne nižšia než je tomu 
u aktinoidov. Táto skutočnosť je spôsobená vyššou mobilitou a rozpustnosťou štiepnych 
produktov v porovnaní s aktinoidmi.  

Výsledky tiež preukazujú zložitú situáciu pri použití výsledkov úložiskových bezpečnostných 
analýz pre identifikáciu rádionuklidov určených na transmutáciu. Rozdielna situácia je tiež pri 
porovnaní priameho ukladania vyhoreného jadrového paliva verzus ukladanie 
vysokoaktívnych odpadov z prepracovania. Obsah niektorých prchavých rádionuklidov je 
v procese prepracovania znížený, významnú úlohu tiež zohráva odlišný spôsob a intenzita 
rozpúšťania  matrice VJP, resp. VAO. 

V tabuľke Tab. 1 sú okrem významných štiepnych produktov zaradené aktinoidy všetkých 4 
premenových radov. Aktinoidy radu 4n+1, obzvlášť 237Np sú dominantné v odpadoch typu 
VAO, zakiaľ čo rádionuklidy z ostatných radov sú významné najmä pri priamom ukladaní 
VJP. Rádionuklidy s dobou polpremeny menej než 102 rokov alebo viac než 1010 rokov, alebo 
rádionuklidy so zanedbateľnou aktivitou, nie sú v uvedenom prehľade uvažované. 
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Tab. 1  Výber bezpečnostne významných rádionuklidov v niektorých krajinách [10, 26] 
 
Krajina Hornina Odpad Najvýznamnejšie rádionuklidy 
Belgicko Boom íl VAO (PWR) 237Np, 135Cs, 99Tc, 233U, 236U, 107Pd, 

235U, 229Th 
Francúzsko granit VAO (PWR) 237Np, 229Th, 233U, 135Cs, 99Tc, 93Zr 
Nemecko soľ VAO (PWR+ BWR) 237Np, 234U, 233U, 135Cs, 79Se, 233U, 229Th
Veľká Británia 
(NIREX) 

vulkanická 
hornina prekrytá 
sedimentmi 

SAO 14C, 36Cl, 99Tc, 129I, 210Pb, 226Ra, 230Th, 
234U, 237Np, 238U 

Švédsko 
(SKB 91) 

granodiority VJP (PWR + BWR) 129I, 135Cs, 226Ra, 231Pa 

Švédsko 
(KBS-3) 

granodiority VJP (PWR + BWR) 129I, 135Cs, 226Ra 

Fínsko granodiority VJP (BWR) 129I, 231Pa, 94Nb 
Švajčiarsko / 
Gewahr 

granit VAO 135Cs, 79Se, 237Np 

Švajčiarsko / 
Kristallin 1 

granit prekrytý 
sedimentami 

VAO (PWR+ BWR) 79Se, 93Zr, 99Tc, 126Sn, 135Cs,  

Veľká Británia 
(4FP) 

kryštalická 
hornina 

VJP (PWR) 126Sn, 226Ra, 129I, 230Th, 135Cs, 79Se, 
241Am, 238Pu 

Veľká Británia 
(4FP) 

kryštalická 
hornina 

VAO (PWR) 126Sn, 233U, 79Se, 226Ra, 137Cs, 129I, 
241Am, 99Tc 

Nemecko / 
(4FP) 

soľ VJP + VAO (PWR) 129I, 135Cs, 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3 

Belgicko / 
(4FP) 

íl VJP + VAO (PWR) 129I, 79Se, 126Sn, 135Cs, 4n+1, 4n+2 

 
Legenda: 4n (240Pu, 236U) 

4n+1 (241Am, 237Np, 233U, 229Th) 
4n+2 (242Pu, 238U, 234U, 230Th, 226Ra) 
4n+3 (239Pu, 235U, 231Pa) 

 

4.4.2 Kritériá pre výber bezpečnostne významných rádionuklidov 
 
Najpravdepodobnejším scenárom prenosu rádionuklidov z priestorov hlbinného úložiska do 
biosféry je ich transport podzemnou vodou. Tento scenár pozostáva z niekoľkých po sebe 
nasledujúcich krokov, z ktorých za najdôležitejšie možno označiť: 
• zaplavenie hlbinného úložiska podzemnou vodou, 
• korózia kontajnerov s VJP/VAO a následná korózia pokrytia, resp. degradácia sklenej 

matrice, 
• prienik vody do úložných kontajnerov, 
• uvoľňovanie rádionuklidov z VJP/VAO (v závislosti od chemickej povahy nuklidov a 

reakčných podmienok) a ich rozpúšťanie vo vode,  
• transport inžinierskymi bariérami do geosféry, resp. hostiteľskej horniny, 
• migrácia rádionuklidov v geosfére, 
• migrácia rádionuklidov v biosfére. 
 



FEI STU 
Bratislava 

Metodika hodnotenia palivových cyklov z hľadiska dlhodobej 
bezpečnosti pri ukladaní VJP a VAO KJFT 

 
 

36/38 

Dĺžkou trvania jednotlivých etáp sa zaoberal rad analýz pričom sa jedná o jeden z najťažšie 
získateľných údajov v rámci štúdia chovania sa geologických úložných systémov. Obvykle sa 
uvažuje, že uložený inventár bude takmer dokonale izolovaný od biosféry po dobu, ktorú 
nazývame „dobou trvania kontajnmentu“. Vždy v týchto prípadoch záleží od typu použitého 
kontajnera, v prípade použitia termodynamicky stáleho kovu (meď o dostatočnej čistote) sa za 
dobu trvania kontajnmentu považuje obdobie 1000 (USA, Švajčiarsko, Nemecko) až 10 000 
rokov (Švédsko, Fínsko). Pri výbere kritických rádionuklidov je potrebné sa zaoberať tými, 
ktorých inventár bude významný aj po skončení doby kontajnmentu. Všeobecne je možné 
predpokladať, že rádionuklidy s dobou polpremeny menej ako 100 rokov budú v tomto čase 
mimo oblasť záujmu. Nasledovné podkapitoly sú zamerané na výber rizikových 
rádionuklidov z hľadiska ich toxicity a rýchlosti migrácie, pričom sú uvažované ich základné 
chemické ako aj rádiochemické vlastnosti. 
 
 
Radiačná a chemická toxicita 
 

Základným aspektom minimalizácie rizika prieniku rádiokontaminantov do biosféry 
(s následnou kontamináciou potravinového reťazca a ohrozenia zdravia a života ľudskej 
populácie) je prevencia. V tomto prípade bude prevencia spočívať v prísnom dodržiavaní 
obsahu vybraných rádionuklidov pod úrovňou maximálne prípustnej koncentrácie. Takéto 
riziko sa spravidla kvantifikuje pomocou pravdepodobnosti výskytu ochorenia, alebo pomocou 
rizika poškodenia zdravia. Je potrebné brať na zreteľ nielen radiačnú toxicitu, ale i chemickú 
toxicitu kontaminantov. I keď v prípade hlbinných úložísk sú hlavným rizikom rádiotoxické 
kontaminanty, mnohé z nich sú významné tiež z hľadiska svojej chemickej toxicity [21]. 

V niektorých prípadoch je klasifikácia podľa chemickej toxicity veľmi významná aj z toho 
dôvodu, že existujú značné rozdiely podľa toho, v akej chemickej forme sa nachádzajú. Ako 
príklad je možné uviesť metylortuť, ktorá je oveľa viac toxická než jej anorganické formy. 
Výberu toxických rádionuklidov bola z tohto dôvodu venovaná veľká pozornosť v oblasti 
radiačnej hygieny a zásad práce s rádionuklidmi.  

Explicitne je potrebné upozorniť na dôležitosť vplyvu koncentrácie uvažovaného 
kontaminantu v súvislosti s migračným procesom, resp. s predikciou rýchlosti šírenia 
kontaminácie v danom prostredí, teda doby, ktorú potrebuje každý nuklid na prekonanie 
vzdialenosti z úložiska do biosféry. Koncentrácia je tiež dôležitým kritériom na prechod od 
klasickej chémie k rádiochémii, ktorá popisuje systémy s extrémne nízkymi koncentráciami 
(systémy stopových prvkov) – obvykle udávaná limitná koncentrácia je v úrovni 10-10 mol/dm3 
a menej (pre krátkodobé rádionuklidy). 
 
 
Chemické vlastnosti 
 
Chemické vlastnosti nuklidov a okolitého prostredia určujú ich chemickú formu existencie, 
ktorá je významná pre chovanie pri ich migrácii v prostredí. V niektorých prípadoch však 
špeciácia (distribúcia jednotlivých iónových foriem pre daný nuklid) nuklidu závisí aj na jeho 
pôvodných formách, v ktorých bol do systému vnesený, napr. transportom z VJP alebo 
jadrovou reakciou. Je zrejmé, že ak máme charakterizovať rádionuklidy podľa ich podobnosti 
a kritického chovania, je rozhodujúce rozlišovať jednotlivé štádiá migrácie a porovnávať 
vlastnosti nuklidov, ktoré sú rozhodujúce pre dané štádium. Napríklad pre štádium 
uvoľňovania nuklidov z VJP je dôležitá predovšetkým ich špeciácia v palive, najmä 
rozdelenie nuklidov medzi pevnou fázou a okolím, skupenstvo a pod [21].  
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Ďalej je dôležitá rozpustnosť daného nuklidu vo vode za podmienok očakávaných pri 
zaplavení hlbinného úložiska podzemnou vodou. Pri migrácii nuklidov cez tlmiaci a tesniaci 
materiál sú základnými porovnávacími kritériami parametre charakterizujúce záchyt 
a uvoľňovanie nuklidu týmto materiálom, t.j. sorpcia, desorpcia, precipitácia a rozpúšťanie 
nuklidu v systéme vodná fáza – tesniaci materiál. 

Pri posudzovaní chemickej podobnosti uvažovaných nuklidov je potrebné dodržiavať 
nasledovné zásady: 
• nuklidy je potrebné klasifikovať podľa klasických prístupov anorganickej chémie, t.j. 

podľa príslušnosti do jednotlivých skupín periodickej skupiny prvkov, 
• s ohľadom na zloženie podzemných vôd daného regiónu je potrebné posudzovať ich 

rozpustnosť, tvorbu komplexov a oxidačno-redukčné vlastnosti, 
• vzhľadom k významu tvorby koloidov je potrebné skúmať tieto vlastnosti obzvlášť 

u prechodných kovov (polokovov), 
• kriticky zhodnotiť v literatúre publikované fyzikálno-chemické údaje, ako sú indexy 

rozpustnosti, rovnovážne konštanty, difúzne koeficienty a pod. 
 
Predmetom vedeckého záujmu v tejto oblasti sa stáva najmä: 
• chovanie hydratovaných oxidov vybraných kovov (U, Th, Np atď.), ich rozpustnosť, 

tvorba hydrokomplexov, 
• oxidačno-redukčné reakcie, 
• afinita jednotlivých chemických foriem nuklidov k pevnej fáze (modelovanie sorpcie 

a desorpcie). 
 
 
Rádiochemické aspekty 
 

Základným rádiochemickým aspektom chovania sa rádionuklidov je ich rádioaktívna 
premena, ktorá limituje dobu transportu, prípadne množstvo rádionuklidu, ktoré sa môže 
dostať z úložiska do biosféry. Doba polpremeny tiež charakterizuje rýchlosť vzniku dcérskych 
produktov, ktorá môžu byť významná pre prienik potenciálnych kontaminantov do biosféry. 
Takýmto významným rádionuklidom sa v časovom období rádovo niekoľko tisíc rokov stáva 
napr. 226Ra, ktoré je vo VJP zastúpené spočiatku v bezvýznamných množstvách [21]. 

Ďalšie rádiochemické aspekty súvisia s atómovým odrazom pri rádioaktívnej premene, 
prípadne pri štiepení jadra. Spätný odraz môže mať za následok zmenu polohy atómu 
v mriežke a vznik mriežkovej poruchy, pričom dochádza ku vzniku neobvyklej väzby a teda 
aj formy existencie rádionuklidu. Pokiaľ sú tieto nové formy dostatočne stabilné, môžu 
ovplyvniť migráciu vzniknutého rádionuklidu. To sa týka hlavne prvého kroku migrácie, t.j. 
vylúhovania a rozpúšťania VJP, pričom rýchlosť uvoľňovania týchto nových foriem sa môže 
významne odlišovať od pôvodnej. Pre migráciu poľom blízkych interakcií i vzdialených 
interakcií by tento efekt mohol mať význam len v prípade existencie páru materského a 
dcérskeho rádionuklidu, z ktorých by oba mali dostatočne dlhú dobu polpremeny. Potom by 
mohlo dôjsť k retardácii, ale i k urýchleniu migrácie dcérskeho prvku. 

Rádioaktivita látok migrujúcich z úložiska môže mať vplyv na ich migráciu aj z dôvodu 
tepelných a radiačne chemických efektov. Oba vplyvy sa môžu uplatniť hlavne v blízkosti 
miesta sústredenia vysokej aktivity. Tepelný efekt sa môže prejaviť na rýchlosti difúzie a na 
rozpustnosti látok v podzemnej vode.  
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4.4.3 Definovanie skupiny bezpečnostne významných rádionuklidov 
 
Na základe štúdia zahraničných podkladov [10], ako aj s použitím výsledkov programu 
vývoja hlbinného úložiska v SR [26] je možné stanoviť skupinu bezpečnostne významných 
rádionuklidov pre účely hodnotenia bezpečnosti hlbinného ukladania, ako je uvedené 
v tabuľke Tab. 2. Sú v nej zastúpené významné štiepne produkty, aktivačné produkty ako aj 
aktinoidy a ich dcérske produkty a ich základné charakteristiky. 
 
Tab. 2 Skupina bezpečnostne významných rádionuklidov a ich charakteristiky 
 

Rádionuklid Doba polpremeny
(rok) 

Dávkový faktor 
pre ingesciu 

(Sv.Bq-1) 

Dávkový faktor 
pre inhaláciu 

(Sv.Bq-1) 

Externé ožiarenie 
z pôdy 

(Sv.h-1.Bq-1.m2) 
14C 5,73E+03 5,8E-10 5,8E-09 5,8E-17 
36Cl 3,08E+05 9,3E-10 7,3E-09 0,0E+00 
79Se 6,40E+04 2,9E-09 6,8E-09 3,9E-19 
93Zr 1,53E+06 1,1E-09 2,5E-08 0,0E+00 

93mNb 2,03E+04 1,7E-09 4,9E-08 5,5E-12 
99Tc 2,13E+05 6,4E-10 1,3E-08 2,8E-16 
129I 1,57E+07 1,1E-07 3,6E-08 9,3E-14 

135Cs 2,30E+06 2,0E-09 8,6E-09 7,4E-19 
210Pb 2,23E+01 6,9E-07 5,7E-06 1,3E-14 
210Po 3,79E-01 1,2E-06 4,3E-06 3,0E-17 
226Ra 1,60E+03 2,8E-07 9,5E-06 6,0E-12 
227Ac 2,18E+01 1,2E-06 5,7E-04 1,4E-12 
229Th 7,34E+03 6,1E-07 2,6E-04 1,1E-12 
230Th 7,70E+04 2,1E-07 1,0E-04 2,7E-15 
231Pa 3,28E+04 7,1E-07 1,4E-04 1,5E-13 
233U 1,59E+05 5,1E-08 9,6E-06 2,6E-15 
234U 2,45E+05 4,9E-08 9,4E-06 2,7E-15 
235U 7,04E+08 4,7E-08 8,5E-06 6,0E-13 
236U 2,34E+07 4,7E-08 8,7E-06 2,3E-15 
238U 4,47E+09 4,8E-08 8,0E-06 1,1E-13 

237Np 2,14E+06 1,1E-07 5,0E-05 1,0E-13 
238Pu 8.77E+01 2,3E-07 1,1E-04 3,0E-15 
239Pu 2,41E+04 2,5E-07 1,2E-04 1,3E-15 
240Pu 6,54E+03 2,5E-07 1,2E-04 2,9E-15 
241Pu 1,44E+01 4,8E-09 2,3E-06 1,9E-17 
242Pu 3,79E+05 2,4E-07 1,1E-04 2,5E-18 

241Am 4,32E+02 2,0E-07 9,6E-05 9,9E-14 
243Am 7,40E+03 2,0E-07 9,6E-05 1,7E-14 
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4.5 Popis procesov v úložnom systéme – uvoľňovanie rádionuklidov 

4.5.1 Degradácia uránovej matrice 
 

Stanovovanie rýchlosti uvoľňovania rádionuklidov z uránovej matrice je založené na 
predpoklade, že rádionuklidy sa uvoľňujú postupne s jej rozpúšťaním. Tento predpoklad je 
pomerne konzervatívny, pretože stabilita radu lantanoidov a aktinoidov, najmä v uhličitanovej 
a hydroxidovej forme je zatiaľ pomerne málo známa [21].  

Rozpúšťanie VJP je možné modelovať s použitím počítačového kódu simulujúceho 
rozpúšťanie malého množstva paliva vo vode. Technika modelovania je založená na 
rovnovážnych reakciách rozpúšťania a zrážania uvoľňovaných zlúčenín. Model predpokladá, 
že akákoľvek fáza, ktorá je presýtená, sa vyzráža a akákoľvek sekundárna fáza, ktorá bola 
predtým vyzrážaná, sa v dôsledku zmenených podmienok rozpustí. Potom, ako sa opäť 
ustanoví rovnováha, rozpustí sa opäť ďalšia časť odpadu. Tento proces sa opakuje dovtedy, 
pokiaľ sa nerozpustí celý inventár ukladaných odpadov. Geochemické modelovanie je 
založené na predpoklade, že chemické reakcie prebiehajú v rovnováhe, čo je vzhľadom 
k dlhému časovému horizontu oprávnený predpoklad.  

Základný prístup pre počítačové modelovanie je tzv. prístup výpočtu pomocou rovnovážnej 
konštanty. Stochiometrické rovnice sú iteratívne kalkulované, pokiaľ sa nedosiahne 
kompozícia, v ktorej sú výsledné zlúčeniny vo voľnej alebo kombinovanej forme. V súčasnej 
dobe sú k dispozícii obsiahle databázy so základnými termodynamickými údajmi. Výsledky 
týchto termodynamických simulácií sú závislé predovšetkým na kvalite a kompletnosti 
zmienených termodynamických údajov. 

Pri poškodení úložného kontajnera sa odpad, či už ide o VJP alebo VAO, dostane do kontaktu 
s podzemnou vodou. Rádionuklidy obsiahnuté v odpade sa začnú uvoľňovať do vody 
obsiahnutej v kontajneri a následne aj do okolitého priestoru. Znalosť mechanizmov ich 
uvoľňovania je základným predpokladom pre definovanie tzv. „zdrojového člena“, teda 
množstva a rýchlosti prúdenia rádiokontaminantov z úložiska do hostiteľského horninového 
prostredia. V nasledovných kapitolách budú hodnotené výhradne najpravdepodobnejšie 
spôsoby ich úniku do biosféry a to podzemnou vodou (únik rádionuklidov v plynnej forme je 
možné považovať za málo významný).  

Rozlišujeme niekoľko základných druhov mechanizmov, ktorými môžu byť uvoľňované 
rádionuklidy do podzemnej vody: 

• rozpúšťanie alebo degradácia matrice, 
• uvoľňovanie rádionuklidov difúziou, 
• okamžité uvoľňovanie rádionuklidov obsiahnutých v medzere medzi pokrytím paliva 

a palivovými elementmi. 
 
Faktory, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú únik rádionuklidov sú nasledovné: 

• inventár rádionuklidov, 
• distribúcia rádionuklidov v matrici odpadu, 
• vlastnosti matrice odpadu, 
• rýchlosť rozpúšťania odpadu, 
• rozpustnosť látok obsahujúcich rádionuklidy. 
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Uvoľňovanie rádionuklidov následkom rozpúšťania alebo degradácie matrice je uvažované 
predovšetkým u málo poréznych matríc. Ide predovšetkým o keramické formy odpadu (napr. 
VJP), sklo alebo aktivované kovy (pokrytie paliva, konštrukčné časti paliva). Pri posudzovaní 
rýchlosti uvoľňovania rádionuklidov je potrebné rozlišovať, či sa jedná o termodynamicky 
stabilnú alebo nestabilnú formu odpadu. Za termodynamicky stabilnú formu považujeme oxid 
uraničitý, alebo jeho niektoré vyššie oxidy (U4O9 alebo U3O7) v redukčnom prostredí a tiež 
niektoré keramické formy odpadu. Termodynamicky stabilná je napr. aj čistá meď 
v redukčnom prostredí. Vnútorne vždy nestabilné je sklo, a to aj v redukčnom prostredí. 

Rozpúšťanie a degradácia tu predstavujú dva navzájom sa prelínajúce procesy, ktoré je veľmi 
ťažko rozlíšiť. Spravidla sa degradácia, ktorá môže byť definovaná ako postupná zmena 
vlastností odpadu, prejaví v zmene rozpustnosti matrice, napr. v zmene povrchu pri oxidácii 
oxidu uraničitého na vyššie oxidy, alebo pri vzniku trhlín skla. Faktory ovplyvňujúce 
degradáciu formy odpadu by mali byť identifikované už pri stanovovaní zdrojového člena. 

Primárnym mechanizmom iniciujúcim únikové mechanizmy je poškodenie úložného 
obalového súboru (ÚOS). V dôsledku poškodenia ÚOS dochádza k prieniku podzemnej vody 
do úložného priestoru a následne k priamemu kontaktu VJP s potenciálnym transportným 
médiom. Avšak uvedená skutočnosť neznamená, že celý inventár rádionuklidov je okamžite 
mobilný a uvoľnený do poľa blízkych interakcií. Pokrytie palivových tyčí a palivové tablety 
tvoria ďalšiu z bariér zabraňujúcich úniku rádionuklidov a až v dôsledku ich postupnej 
degradácie môže dôjsť k pozvoľnému uvoľňovaniu rádionuklidov z ÚOS. 

Koncepčný model zdrojového člena vychádza z predpokladu, že k uvoľneniu rádionuklidov 
z inventára HÚ nemôže dôjsť skôr, než nastane degradácia ÚOS. Až potom bude VJP 
vystavené vplyvom možných transportných médií, najmä podzemnej vody [22]. 
 

4.5.2 Degradácia pokrytia palivových prútikov 
 

Palivový súbor typu VVER-440 sa skladá zo 126 palivových prútikov vyrobených zo zliatiny 
zirkónia a nióbu (1%). Vlastné palivo vo forme tabliet UO2 je umiestnené v tenkostennej 
rúrke pokrytia, pričom celková hmotnosť paliva v palivovom súbore je 136,6 kg. Celková 
hmotnosť pokrytia je 37,8 kg, hmotnosť kazetovej obálky zo zliatiny Zr a 2,5% Nb je 19 kg 
a hmotnosť konštrukčných častí z nerez. ocele (horná a dolná hlavica, rošt, rozperné mriežky, 
centrálna rúrka) je 21 kg. Celková hmotnosť pracovného palivového súboru je 215 kg. 

V priebehu prevádzky jadrového reaktora dochádza k postupnej degradácii materiálu pokrytia 
v dôsledku vzrastajúcich defektov v kryštalickej mriežke konštrukčných materiálov 
spôsobených interakciou neutrónov s jadrami atómov v materiáli pokrytia. Uvedený proces 
ale za normálnych prevádzkových podmienok nevedie k významnému poškodeniu palivových 
prútikov a preto väčšina palivových súborov, ktoré budú zavezené do HÚ, bude mať 
neporušené pokrytie. Len z kvantitatívneho hľadiska zanedbateľná časť palivových súborov 
bude mať porušené pokrytie, a preto bude v priebehu skladovania a následného ukladania 
uzavretá v hermetických puzdrách. V rámci koncepčného modelu teda nie je nutné venovať sa 
podrobne uvoľňovaniu rádionuklidov z palivových súborov s poškodeným pokrytím počas 
prevádzky, ale pozornosť bude zameraná na spôsoby poškodenia v podmienkach HÚ. 

Základné mechanizmy vedúce k poškodeniu Zr povlaku sú nasledovné: 
• plastická deformácia – „creep“ pokrytia, 
• korózia, t.j. tvorba oxidu ZrO2 na povrchu pokrytia, 
• mechanické poškodenie. 
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V rámci koncepčného modelu môže byť vplyv poškodenia pokrytia zohľadnený 
multiplikačným faktorom určujúcim veľkosť povrchu palivových tabliet, ktoré sú v dôsledku 
poškodenia pokrytia priamo v kontakte s transportným médiom.  

Vo väzbe na koróziu povlaku dochádza ku tvorbe hydridov v dôsledku absorpcie vodíka 
do materiálu pokrytia, k jeho následnému skrehnutiu, prípadne oneskorenému popraskaniu. 
Ako je vo väčšine zahraničných prác dokladované, je možné procesy creepu a oneskoreného 
popraskania pokrytia zanedbať. Koncepčný model poškodenia pokrytia sa tak redukuje na 
vyhodnotenie lokálnej korózie a mechanického poškodenia [22]. Mechanizmy uvoľňovania 
rádionuklidov viazaných v palivových tabletách sú schematicky znázornené na Obr. 12.  
 

 

Obr. 12  Schematické znázornenie únikových mechanizmov rádionuklidov z VJP 
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4.5.3 Uvoľňovanie rádionuklidov z palivovej matrice 
 

Uvoľňovanie rádionuklidov z palivovej matrice je možné rozdeliť do dvoch základných 
skupín: 

• postupné uvoľňovanie v dôsledku rozpúšťania palivovej matrice,  
• okamžité uvoľnenie rádionuklidov pri kontakte s vodou. 

 

Prvý z uvedených mechanizmov je dôsledkom chemických zmien matrice spôsobených 
dlhodobým kontaktom s vodou. Experimentálne bolo preukázané, že za oxidačných 
podmienok rýchlosť rozpúšťania palivovej matrice je menšia než 10-4 rok-1. V podmienkach 
hlbinného úložiska bude ale reálna rýchlosť rozpúšťania podstatne nižšia vzhľadom na 
podstatne nižšiu chemickú reaktivitu vody. 

K okamžitému uvoľneniu rádionuklidov pri kontakte s vodou (t.j. po degradácii ÚOS 
a povlaku palivových súborov) dochádza z toho dôvodu, že niektoré rádionuklidy, ktoré sú 
značne mobilné a rozpustné vo vode, sa nachádzajú na povrchu zŕn UO2 prípadne v medzere 
medzi matricou a pokrytím. Pri kontakte s vodou sú tieto prakticky okamžite uvoľnené 
z matrice a môžu byť transportované vodou do okolia. Ide hlavne o 14C, 36Cl, 135Cs, 129I, 99Tc 
a 79Se. 
 

4.5.4 Okamžité uvoľnenie rádionuklidov z VJP 
 

Okrem mechanizmu rozpúšťania palivovej matrice je nutné v rámci stanovenia zdrojového 
členu zohľadniť i ďalšie mechanizmy súvisiace s takmer okamžitým uvoľnením časti 
inventára VJP po jeho kontakte s vodou. Tieto mechanizmy sú dôsledkom fyzikálnych a 
chemických zmien matrice v priebehu prevádzky reaktora a jedná sa o inventár: 

• v medzere medzi pokrytím paliva a palivovou tabletou, 
• na povrchu zŕn UO2, (PuO2, ZrO2) 
• inventár, ktorý vznikol aktiváciou konštrukčných častí palivových súborov 

vyrobených zo zliatin Zr a z nehrdzavejúcej ocele. 
 

Migrácia štiepnych produktov do medzery medzi pokrytím a palivovou tabletou je závislá od 
vyhorenia, lineárneho výkonu a priebehu ožiarenia palivového súboru v reaktore. Ide hlavne 
o izotopy I, C, Cl a Cs, ktorých podiel z celkového inventára tabliet UO2 v medzere bol 
stanovený na základe experimentov s rôznymi typmi VJP a napr. pre I a Cs boli zistené 
hodnoty 0,1 – 4% (pre vyhorenie do 50 000 MWd/tU).  

Ďalšie pevné fázy štiepnych produktov, ktoré sú v UO2 nerozpustné, sa nachádzajú na 
rozhraní zŕn palivovej matrice. Odhad tejto časti celkového inventára, ktorá je okamžite po 
kontakte s vodou mobilná, je značne komplikovaný. Najčastejšie používané hodnoty sú 10% 
pre C, Cs a I a 100% pre Tc a Pd.  

Poslednou skupinou nuklidov, ktoré sú takmer okamžite transportované po kontakte s vodou 
sú vybrané aktivačné produkty, ktoré vznikli v konštrukčných materiáloch palivových 
súborov pri ich ožiarení v reaktore. V prípade pokrytia sa tieto produkty uvoľňujú v súvislosti 
s jeho koróziou. V závislosti od rýchlosti korózie pokrytia sa aktivačné produkty uvoľňujú 
rádovo tisíc až desiatky tisíc rokov. Obdobná je i doba uvoľňovania aktivačných produktov 
z ďalších konštrukčných častí VJP vyrobených z nehrdzavejúcej ocele a zliatin Zr. 
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4.5.5 Limity rozpustnosti 
 

Posledným z mechanizmov ovplyvňujúcich únik rádionuklidov z VJP je ich limit rozpustnosti 
pre konkrétne chemické zloženie vody, ktorá je hlavným transportným médiom. Dôkazy 
o úniku rádionuklidov, ktorý je riadený ich limitmi rozpustnosti, boli nájdené pri štúdiu 
prírodných analógií v lokalitách Cigar Lake, Pocos de Caldas a Maqarin [69, 70]. Nízke 
koncentrácie U a Th v podzemných vodách boli zdôvodnené práve vplyvom ich limitov 
rozpustnosti. Naopak, niektoré dlhožijúce štiepne a aktivačné produkty (jód, uhlík a cézium) 
sú natoľko rozpustné, že nie je možné ich koncentráciu vo vode obmedziť rozpustnosťou.   

Hodnoty rozpustnosti niektorých prvkov pre redukčné podmienky v prostredí inžinierskych 
bariér hlbinného úložiska na základe literárnej rešerše [15, 26] sú uvedené v tabuľke 3. 
 
Tab. 3  Rozpustnosti niektorých prvkov [15, 26] 

Prvok 
Fínsko- 

Olkiluoto 
(mol/l) 

Švajčiarsko- 
Kristallin 

(mol/l) 

Voda  
z bentonitu 

(mol/l) 

Referenčný 
scenár 
(mol/l) 

U 3.10-7 3.10-9 3.10-6 3.10-6 
Np 2.10-9 5.10-9 2.10-9 2.10-9 
Pu 6.10-7 5.10-8 1.10-10 6.10-7 
Am 2.10-9 1.10-6 9.10-10 2.10-9 
Th 2.10-10 7.10-7 2.10-10 2.10-10 
Ni 1.10-3 3.10-5 1.10-7 1.10-3 
Ra 1.10-4 2.10-11 2.10-7 1.10-4 

Sn 3.10-8 1.10-8 3.10-8 3.10-8 
Se 4.10-6 5.10-9 2.10-8 4.10-6 
Tc 3.10-8 4.10-9 3.10-8 3.10-8 
Pd 1.10-6 5.10-8 - 1.10-6 
Pa 1.10-5 1.10-8 - 1.10-5 
Zr 1.10-7 2.10-9 - 1.10-7 

 

4.5.6 Rozpúšťanie sklenej matrice 
 

Ako bolo uvedené v predchádzajúcich kapitolách, VAO sa obvykle spevňuje do formy 
matrice z borosilikátového alebo kremičitého skla. I keď v súčasnosti prebiehajú experimenty 
aj s inými materiálmi (keramické matrice, ako napr. Synroc) je vitrifikácia prevládajúcou 
metódou spracovania VAO. 

Pri odvodení koncepčného modelu zdrojového člena vitrifikovaného VAO je nutné zohľadniť 
nasledujúce rozdiely v porovnaní so zdrojovým členom VJP: 

• všetky rádionuklidy inventára VAO sú pevne viazané v sklenenej matrici a pri 
kontakte s vodou nedochádza k jednorazovému rýchlemu uvoľneniu niektorých 
rádionuklidov ako v prípade VJP, 

• v počiatočnom období po uložení tvoria izotopy U a Pu v inventári VAO minoritnú 
skupinu. 
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Vlastný koncepčný model zdrojového člena pre VAO je závislý od dvoch základných 
procesov – od degradácie kontajnera (ÚOS) a od rozpúšťania vitrifikovaného VAO. Zatiaľ čo 
prvý z mechanizmov je závislý od použitého materiálu a konštrukcie kontajneru, rozpúšťanie 
sklenenej matrice je závislé okrem jej zloženia od celkového povrchu, ktorý je v kontakte 
s vodou. Obidve kategórie procesov sú podmienené chemickým zložením vody. 

Životnosť ÚOS sa vo väčšine dostupných zahraničných podkladov odhaduje na minimálne 
1000 rokov, pričom realistickejšia sa zdá byť životnosť až o 1 rád vyššia. Obdobné závery 
boli získané i v rámci japonského projektu H12, kde sa počíta s rýchlosťou korózie 25–32 mm 
za 1000 rokov. 

Koncepčný model zdrojového člena bol založený na nasledujúcich predpokladoch: 
• Po degradácii kontajnera a ÚOS (po 1000 – 10000 rokoch) dochádza k priamemu 

kontaktu vody so sklenenou matricou, pričom plocha kontaktu je v dôsledku vzniku 
trhlín väčšia než geometrická plocha matrice. 

• Funkčnosť zásypového materiálu nie je v tomto období žiadnym spôsobom 
obmedzená a zásyp tak tvorí účinnú bariéru pre prienik rádionuklidov do 
hostiteľského horninového prostredia. 

• Rýchlosť rozpúšťania sklenenej matrice je pomerne málo závislá od teploty, pretože v 
tomto období dochádza k výraznému poklesu tepelného výkonu generovaného VAO.  

• Pri konštantnej teplote, pH a zložení skla je rýchlosť rozpúšťania nepriamo úmerná 
koncentrácii SiO2, v podzemnej vode. Sorpcia SiO2 na koróznych produktoch znižuje 
celkovú koncentráciu SiO2 a tak zvyšuje rýchlosť rozpúšťania sklenenej matrice. 

• Konzervatívne sa zanedbáva retardácia uvoľnených rádionuklidov v trhlinách matrice, 
na koróznych produktoch obalových súborov a na produktoch vzniknutých 
degradáciou sklenenej matrice. 

 

Vylúhovateľnosť rádionuklidov zo sklenej matrice závisí predovšetkým od hydrolytickej 
odolnosti použitého skla. Metódy vyvinuté pre sledovanie týchto charakteristík slúžia 
k posúdeniu kvality vzoriek skla v súvislosti s vývojom vitrifikačných metód. Môžu byť tiež 
zamerané na stanovovanie tých vlastností, ktoré slúžia k predikcii ich chovania pri hodnotení 
dlhodobých scenárov v prípade geologického ukladania.  

Hodnoty vylúhovateľnosti pre borosilikátové sklo stanovené zo statickej metódy merané pri 
90°C ležia v rozmedzí 0,8 až 2,0.10-5 g.cm-2d-1. Pri prepočte na teplotu 55 °C sa tieto hodnoty 
znižujú na 1,7.10-6 g.cm-2d-1. Intenzita žiarenia je významná najmä na začiatku vplyvom beta-
žiaričov. Typická aktivita v sude napr. 150 l Cogema R7T7 je 3,7 1015 Bq pre beta/gama 
aktivitu, a 3,7 1014 Ci pre alfa aktivitu. 

Matematický model reprezentujúci mechanizmy uvoľňovania rádionuklidov z matrice je 
založený na experimentálne stanovených hodnotách rýchlosti rozpúšťania matrice - pre dva 
druhy matríc (BNFL a COGEMA) sa uvažuje s rýchlosťou rozpúšťania 5,5.10-4 a 7,3.10-5 
kg.m-2.r-1. Kontaktná plocha je pritom 15-krát väčšia než pôvodná geometrická plocha hlavne 
v dôsledku vzniku trhlín pri chladnutí skla. Avšak hlavným procesom obmedzujúcim prienik 
rádionuklidov do poľa blízkych interakcií je ich nízka hodnota limitu rozpustnosti. Mnohé 
rádionuklidy z uvažovaného inventára VAO sa vyznačujú nízkou rozpustnosťou 
v geochemických podmienkach hlbinného úložiska (Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm). 

Obdobné hodnoty rýchlosti rozpúšťania matrice VAO ako vo švajčiarskom programe boli 
použité aj v rámci francúzskeho projektu Dossier 2001. Hodnota 10-5 kg.m-2.r-1 bola použitá 
ako konzervatívna a 10-7 kg.m-2.r-1 ako realistická hodnota rozpúšťania [45]. 
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4.6 Popis procesov v úložnom systéme – mechanizmy transportu 
rádionuklidov 

 
Základnými mechanizmami transportu rádionuklidov v geologickom úložnom systéme sú 
prúdenie podzemnej vody, teda advekcia, ktorá je spôsobená hydraulickým tlakovým 
gradientom a difúzia inicializovaná koncentračným gradientom. Často sú relevantné obidva 
mechanizmy súčasne, pričom je potrebné zvažovať aj celý rad sprievodných dejov, ako sú 
disperzia a sorpcia [21]. 
 

4.6.1 Advekcia 
 

Advekcia je transport vo vode rozpustených kontaminantov prúdením v poréznom prostredí. 
V kontexte bezpečnostných analýz, pohyb vody v prostredí bude riadený výhradne rozdielom 
tlakových gradientov. Pri posudzovaní advekčného transportu v nesaturovanej zóne je 
potrebné brať do úvahy aj vlhkosť horninového prostredia. 

Advekčný transport je obvykle daný rýchlosťou pohybu vody v prostredí. Rýchlosť vody 
používaná v bezpečnostných analýzach však musí byť vztiahnutá na efektívnu porozitu 
prostredia, takúto rýchlosť nazývame Darcyho rýchlosť. Dôvodom k tomu je skutočnosť, že 
nie všetky póry v horninovom prostredí sú schopné umožniť prúdenie vody.  

Prúdenie vody je popísané Darcyho zákonom (8), ktorý vzťahuje celkovú volumetrickú 
rýchlosť prúdenia vody jednotkovou plochou kolmou na smer prúdenia k hydraulickej 
vodivosti a tlakovému gradientu. 

q = - K . ∂H/∂x 
kde:             (8) 
q je Darcyho rýchlosť prúdenia vody, 
K je hydraulická vodivosť, 
∂H/∂x je tlakový gradient. 
 

Lineárny Darcyho zákon platí v určitých medziach tlakového gradientu a jeho platnosť je tiež 
obmedzená na oblasť laminárneho prúdenia. Pre prúdenie vody veľmi jemnozrnným 
materiálom s nízkou vodopriepustnosťou existuje limitná hodnota tlakového gradientu, pri 
ktorej prúdenie vody ustáva. Vo väčšine prípadov prúdenie vody v úložnom systéme 
nepresahuje tieto medze, takže je možné Darcyho zákon úspešne aplikovať [21]. 

Hydraulická vodivosť „K“ je ďalšou dôležitou charakteristikou hornín pri vykonávaní 
bezpečnostných analýz. Závisí od vlastností porézneho prostredia i od vlastností kvapaliny, 
niekedy býva tiež označovaná ako filtračný koeficient, alebo koeficient filtrácie. Tento 
parameter je definovaný ako intenzita toku pri jednotkovom hydraulickom gradiente a podľa 
vzťahu (9) udáva, do akej miery je sledované prostredie priepustné pre vodu.  
 

k = Q . l  / ΔH . A . t 
kde:            (9) 
Q je množstvo vody, 
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l je výška vzorky, 
ΔH je rozdiel hladín, 
A je plocha, 
t je čas. 
 
Podľa hodnoty hydraulickej vodivosti možno určiť, aký transportný mechanizmus bude 
v danom prostredí dominantný. V prípade bentonitu sa bude významne uplatňovať difúzia 
(experimentálne bola zistená hydraulická vodivosť bentonitu len 10-13 m.s-1). 

4.6.2 Difúzia 
 
Difúzia je transportný mechanizmus založený na tepelnom pohybe molekúl. Vplyvom difúzie 
dochádza k transportu kontaminantov z oblastí s vysokou koncentráciou do oblastí z nízkou 
koncentráciou, nastáva teda vyrovnávanie koncentračných rozdielov. Miera tohto transportu 
závisí od gradientu koncentrácií, vzdialenosti transportu a od difúznych vlastností prostredia 
ktoré sú dané difúznym koeficientom. Matematicky je možné difúzny transport látky vyjadriť 
s použitím 1. Fickovho zákona (10) ktorý hovorí, že difúzny tok „F“ je priamo úmerný 
koncentračnému gradientu „∂c/∂x“ a difúznemu koeficientu „D“. 
 

F = -D ∂c/∂x 
kde:             (10) 
F je difúzny tok, 
D je difúzny koeficient, 
c je koncentrácia, 
x je súradnica x (vzdialenosť). 
 

V poréznych materiáloch je obvykle používaný „efektívny“ difúzny koeficient, ktorý 
zohľadňuje aj vplyv „slepých“ pórov v prostredí. Je potrebné zdôrazniť, že uvedený vzťah 
zanedbáva nie ideálne rozpúšťanie väčšiny látok vo vode, nelineárnu závislosť od gradientu 
a niektoré ďalšie anomálie. V praxi sa pri vykonávaní bezpečnostných analýz tieto vplyvy 
zanedbávajú, dôležité je však, aby výsledok riešenia bol na konzervatívnej strane. Podstatne 
dôležitejšie je získavanie relevantných a hodnoverných údajov o difúznych charakteristikách 
používaných materiálov pre každý z významných rádiokontaminantov.  

Difúzia v prírodných a inžinierskych bariérach je významná najmä vtedy, ak rýchlosť 
prúdenia vody je veľmi malá (bentonitové tesnenie úložných priestorov), difúzia teda môže 
tvoriť značný príspevok k šíreniu rádiokontaminantov v prostredí prírodných ílov. Opačne, 
v prostredí geosféry môže tento proces prispievať k retardácii šírenia kontaminantov vplyvom 
difúzie do slepých pórov v puklinovom alebo poréznom prostredí. Rýchlosť difúzie častokrát 
nezávisí len od molekulárnej difúzie vo vodnej fáze, ale tiež od mnohých fyzikálno-
chemických procesov, ako je sorpcia, iónová výmena, zrážanie a pod. 
 

4.6.3 Sorpcia 
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Pod procesom sorpcia sa v riešenej problematike rozumejú všetky heterogénne reakcie medzi 
rozpustenými rádiokontaminantmi a pevnou matricou horninového prostredia, ako sú: 
chemisorpcia, fyzikálna sorpcia, precipitácia alebo iónová výmena. Tieto javy a procesy sú 
charakterizované lineárnym sorpčným parametrom (distribučný koeficient), ktorý sa označuje 
Kd a ktorý sa najčastejšie používa pri matematickom modelovaní s použitím softvérových 
kódov. Koeficient Kd je definovaný ako miera koncentrácie nasorbovaných kontaminantov na 
pevnú fázu vo vzťahu k ich koncentrácii v kvapalnej fáze podľa vzťahu (11). Základným 
predpokladom pri týchto úvahách je, že uvedený pomer koncentrácií zostáva stále konštantný. 
Mernou jednotkou koeficientu Kd môže byť (m3.kg-1) alebo (ml.g-1). 
 

Kd = qi / ci 
kde:            (11) 
qi je miera koncentrácie rádionuklidu „i“ v kvapalnej fáze, 
ci je miera koncentrácie rádionuklidu „i“ v pevnej fáze. 
 

Dôležitou podmienkou použiteľnosti rovnovážneho distribučného koeficientu je rovnováha 
medzi roztokom a tuhou fázou. V niektorých prístupoch sa hodnota sorpčného koeficientu 
vyjadruje vo forme tzv. retardačného koeficientu R, ktorý je možné definovať s použitím 
nasledovného vzťahu: 

R = Vi / Vn 
kde:            (12) 
R je retardačný koeficient, 
Vi je rýchlosť ideálnej stopovacej látky, 
Vn je rýchlosť sorbujúceho rádionuklidu. 
 
V prípade sorpcie rádionuklidu na poréznu látku je účelné retardačný koeficient vyjadriť 
nasledovne: 

R = 1 + (ρ . Kd / θW ) 
kde:            (13) 
ρ je merná hmotnosť, 
Kd je distribučný koeficient, 
θW je vodou vyplnená porozita. 
 

4.6.4 Disperzia 
 
Disperzia je jav pozorovateľný pri advekčnom prenose kontaminantov. Tento jav sa vyskytuje 
v smere prúdenia vody (pozdĺžna disperzia), alebo kolmo na smer prúdenia (priečna 
disperzia). Disperzia má niekoľko vplyvov na prenos kontaminantov v prostredí: 

• Ostré píky v koncentrácii rádiokontaminantov sa stávajú vplyvom disperzivity viac 
ploché (smerom k redukcii vysokých koncentrácií). 

• Rádiokontaminant môže dosiahnuť určitý bod skôr než by vyplývalo z rýchlosti 
prúdenia podzemnej vody, čo môže byť významné najmä pri sledovaní doby 
dosiahnutia biosféry. 

• Rádiokontaminanty sa môžu rozšíriť na väčšej ploche. 
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4.7 Multibariérový koncept ukladania 
 
Hlbinné geologické ukladanie je založené na princípe multibariérového konceptu ukladania. 
Izolácia rádioaktívnych odpadov od biosféry na veľmi dlhú dobu sa docieli systémom 
viacnásobných izolačných bariér, ktorých funkciou je zabrániť migrácii rádionuklidov 
a splniť tak dozornými orgánmi stanovené limity dlhodobej bezpečnosti. Všetky jednotlivé 
prvky multibariérového systému – tak inžinierske bariéry, ako aj hostiteľské horninové 
prostredie, sú vo vzájomnej interakcii a navzájom spolupôsobia takým spôsobom, aby účinne 
izolovali rádionuklidy od biosféry. Umelo vytvorené technické bariéry sú síce menej robustné 
ako horninová bariéra, ale sú navrhované takým spôsobom, aby v maximálnej miere pôsobili 
proti vniknutiu podzemnej vody a následnej migrácii rádionuklidov v prípade porušenia obalu 
uložených RAO. Vhodnou voľbou inžinierskych a prírodných bariér je možné odpad izolovať 
od životného prostredia na desaťtisíce rokov, pričom značná časť inventára sa počas tejto 
doby rozpadne vplyvom rádioaktívnej premeny. Negatívne vplyvy rádionuklidov, ktoré 
napokon dosiahnu biosféru, sú zanedbateľné v porovnaní s prirodzeným radiačným pozadím.  

Multibariérový systém je tvorený: 

• samotnou matricou paliva (obvykle keramická matrica na báze oxidov uránu, plutónia, 
alebo zirkónia, ktorá je vysoko odolná voči vylúhovaniu vodou), 

• pokrytím paliva, ktoré dokázalo odolať extrémnym podmienkam v reaktore, 

• zapuzdrením upravených VAO a VJP do kovových kontajnerov odolných voči korózii 
a ich umiestnením v upravených podzemných priestoroch (úložných vrtoch), 

• vyplnením voľného priestoru materiálmi, ktoré dlhodobo zabezpečia vhodné 
mechanické a chemické vlastnosti prostredia (plastickosť, redukčné podmienky, 
zásaditá reakcia prostredia), pri ktorých je rozpustnosť rádionuklidov veľmi nízka 
a následná migrácia veľmi pomalá, 

• hostiteľským geologickým prostredím - geologickou bariérou, ktorá bude spomaľovať 
transport rádionuklidov, izolovať odpad od životného prostredia a vytvorí tak 
bezpečnú a stabilnú ochranu celého systému úložiska. 

 

4.7.1 Matrica 
 
Pred uložením VJP/VAO do podzemia je potrebné vykonať fixáciu rádioaktívneho odpadu do 
vhodnej matrice. V praxi to znamená previesť konkrétny druh odpadu do bezpečnejšej formy, 
ktorá zabezpečí jeho dlhodobú stálosť a eliminuje jeho negatívne vplyvy na životné 
prostredie. Fixačný materiál musí vykazovať požadované vlastnosti, napr. nízku rozpustnosť 
vo vode, dobrú tepelnú vodivosť, dostatočnú mechanickú pevnosť a dlhodobú stabilitu, 
chemickú odolnosť, odolnosť voči rádioaktívnemu žiareniu, ale rovnako musí byť inertný 
voči odpadu. V rámci multibariérového systému je teda primárnou bariérou samotná matrica 
ukladaného odpadu. 

V prípade ukladania VJP je matricou paliva najčastejšie UO2, PuO2 alebo ZrO2. Pri ukladaní 
VAO z prepracovania sú tieto odpady najskôr spracované metódu vitrifikácie, matricu potom 
tvorí kremičitanové alebo boro-silikátové sklo s rôznymi prísadami. Všetky vyššie uvedené 
matrice sa vyznačujú mimoriadne nízkou rozpustnosťou vo vode.  
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4.7.2 Pokrytie 
 
Ďalšou účinnou bariérou v rámci multibariérového systému je pokrytie paliva zhotovené 
z odolných kovových zliatin (obvykle zirkónium, niób, horčík), ktoré dokážu odolávať aj 
náročným podmienkam počas prevádzky reaktora. Palivové prútiky sú vystavené počas 
prevádzky reaktora relatívne vysokým teplotám, tlakom a súčasne aj silnému neutrónovému 
toku. Každá z týchto veličín ovplyvňuje konečné vlastnosti a stav pokrytia paliva na konci 
kampane [34]. Znalosť typu a mikroštrukturálneho poškodenia pokrytia na konci 
reaktorového cyklu, najmä u paliva s vyšším obohatením, je fundamentálnou nutnosťou pri 
tvorbe modelov v rámci predikcie dlhodobých vlastností pokrytia.  

Vlastnosti pokrytia sú ovplyvnené spôsobom jeho energetického využitia, stupňom vyhorenia 
a počiatočným stavom paliva. Za hrubé porušenie pokrytia sa pokladá stav, kedy je pokrytie 
viditeľne roztrhnuté tak, že môže dochádzať k úniku rádiokontaminantov z palivových 
elementov do chladiva. Z hľadiska prevádzky sa toleruje nesystematické mikroskopické 
porušenie pokrytia, ktoré má za následok len únik plynných štiepnych produktov z paliva. 
Z hľadiska dlhodobej korózie pokrytia v geologickom prostredí však práve mikroskopické 
porušenie pokrytia môže predstavovať iniciačné miesto koróznych procesov.  

Bolo preukázané, že korózia pokrytia zo zliatiny Zircaloy je veľmi pomalá. Na jeho povrchu 
sa tvorí pasivujúca vrstva oxidu zirkoničitého, ktorá zabraňuje ďalšiemu postupu korózie. 
Odhaduje sa, že rýchlosť korózie sa pohybuje okolo 0,01 μm/rok [36]. V bezpečnostných 
analýzach je však spravidla bariérová funkcia pokrytia VJP ignorovaná. V praxi to znamená, 
že účinok tejto bariéry sa pri modelovaní konzervatívne zanedbáva. Tento prístup je 
zdôvodňovaný tým, že zatiaľ nie je k dispozícii dostatočné množstvo údajov o možných 
mechanizmoch lokalizovanej korózie, ako je napr. korózia v stave napätosti, vodíkom 
indukované praskanie, medzikryštalická a transkryštalická korózia a pod.  

Intenzívnejší výskum korózie pokrytia v podmienkach geologického ukladania môže 
v budúcnosti prispieť k zníženiu miery konzervativizmu, zvýšeniu presnosti výsledkov, a tým 
aj k zvýšeniu hodnovernosti a prijateľnosti zo strany verejnosti.  
 

4.7.3 Kontajner 
 
Palivové súbory sú pred ukladaním vložené do úložného kontajnera, ktorý je zhotovený 
najčastejšie z vhodných kovov alebo ich zliatin a ktorého životnosť sa odhaduje na 500-
100 000 rokov podľa druhu použitého materiálu. Úložný kontajner predstavuje umelú bariéru 
vytváranú za účelom izolácie rádionuklidov a odtienenia žiarenia od okolia, ako aj na 
uľahčenie manipulácie pri skladovaní a transporte odpadu do úložného vrtu. Kovový 
kontajner môže byť v princípe vyrobený z dvoch tried materiálu: 

• Z korózne nerezistentných materiálov s nízkou, ale merateľnou rýchlosťou korózie. 
Také materiály (napr. železo, uhlíková oceľ) sú relatívne lacné, ale kontajner z nich 
vyrobený musí mať pomerne veľkú hrúbku stien. Kontajnery z uhlíkových ocelí sú 
zhotovované ako hrubostenné nádoby s hrúbkou steny viac ako 25 mm. Svojou 
hrúbkou zabezpečujú dostatočné tienenie rádioaktívneho žiarenia a nevyžadujú si 
dodatočné tienenie kontajnerov olovom, ochudobneným uránom alebo barytbetónom, 
ako v prípade tenkostenných kontajnerov. Vo vode obsahujúcej kyslík sa vyznačujú 
termodynamickou nestabilitou. Predpokladá sa, že tieto materiály korodujú 
rovnomerne a teda predikovateľne, čo uľahčuje a spresňuje matematické modelovanie.  
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• Z korózne rezistentných materiálov s veľmi nízkymi rýchlosťami korózie. Takéto 
materiály (nehrdzavejúca oceľ, titánové zliatiny, zliatiny na báze niklu, zirkónium, 
meď) sú síce drahšie, ale vzhľadom na nízku rýchlosť korózie sa vyžaduje len 
tenkostenný kontajner. Niektoré ušľachtilé zliatiny sa vyznačujú mimoriadne nízkou 
rýchlosťou korózie (napr. zliatina titánu TiCode-12 s 0,3 % Mo, 0,8 % Ni a 0,2 % O2, 
ďalej zliatiny niklu ako Inconel-625, Incoloy-825 a Hastelloy-C276 a zliatina zirkónia 
Zircaloy-2), nevýhodou je ich vysoká cena a nutnosť dodatočného tienenia. Tieto 
materiály sú obvykle pasivované, t.j. chránené vrchnou oxidovou vrstvou. Poškodenie 
tejto vrstvy má za následok zvýšenú citlivosť voči  lokálnym koróznym procesom, 
napr. jamkovej korózii, štrbinovej korózii alebo praskaniu pri korózii od napätia. Tieto 
procesy sú pomerne ťažko predikovateľné, čo komplikuje proces modelovania.  

Kontajnery sú v podmienkach hlbinného úložiska vystavované značnému namáhaniu. Napr. 
pri resaturácii štôlní podzemnou vodou bude kontajner na vonkajšom povrchu vystavený 
hydrostatickému tlaku. Takto namáhaný kontajner obklopený tlmiacim materiálom na báze 
bentonitu bude vystavený ďalšiemu tlaku v dôsledku napučiavania bentonitového zásypu 
v prítomnosti vody. Kontajner musí byť navrhnutý tak, aby sa zabezpečila integrita 
vonkajšieho plášťa na obdobie vyžadovanej izolácie odpadu za podmienok namáhania 
v geologickom úložisku a zvažovať sa musí aj nerovnomernosť redukcie hrúbky plášťa v 
dôsledku koróznych procesov.  

Pri návrhu kontajnera sa uplatňuje päť základných princípov [33]: 
1. Kontajner musí byť navrhnutý tak, aby vydržal krátkodobé namáhanie počas manipulácie 

a dlhodobú záťaž pri uložení. 
2. Kontajner musí umožňovať výrobu a kontrolu prevedenia tak, aby sa zabezpečila 

najvyššia možná kvalita produktu. 
3. Kontajner musí vykazovať dostatočnú chemickú stabilitu voči rozličným spôsobom 

degradácie, najmä korózie. 
4. Konštrukcia, materiál, výroba a umiestnenie kontajnera musia byť technicky 

realizovateľné dostupnou technológiou alebo logicky očakávaným vývojom. 
5. Prístup k návrhu kontajnerov musí byť flexibilný, aby boli dostupné variantné riešenia, 

umožňujúce adaptáciu na potenciálne obmedzenia vyplývajúce z návrhu úložných 
priestorov, resp. vlastností lokality úložiska. 

 

4.7.4 Tesniaci, tlmiaci a výplňový materiál 
 

Kontajner po jeho umiestnení v úložnom vrte je obvykle utesnený výplňovým materiálom 
(buffer), ktorého účelom je fyzicky chrániť úložný kontajner voči mechanickému poškodeniu, 
stabilizovať redukčné chemické podmienky v úložisku a brániť migrácii vody. Výplňovým 
materiálom je navrhnutá zmes prírodného bentonitu s kremičitým pieskom. Tento materiál je 
lisovaný do formy blokov alebo granulovaný. Pri spätnej resaturácii vodou dokáže tento 
materiál zvyšovať svoj objem a dokonale tak utesniť okolitý objem. Zároveň získava plastické 
vlastnosti, takto je schopný plniť ďalšiu dôležitú funkciu, ktorou je fyzicky chrániť úložný 
kontajner a eliminovať vplyv tektonických pohybov v zemskej kôre.  

Zásyp, tlmiace a tesniace materiály plnia nasledovné funkcie: 
• znižujú možné namáhanie kontajnerov v dôsledku tektonických alebo seizmických 

udalostí, 
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• priestorovo stabilizujú kontajner vo vrte alebo v tuneli, 
• odvádzajú teplo z inžinierskych bariér (udržujú primeranú teplotu v poli blízkych 

interakcií), 
• filtrujú jemné častice a koloidy, ktoré môžu vznikať reakciami v odpadoch a sú 

unášané prúdiacou vodou, 
• zabezpečujú nízku hydraulickú vodivosť a vytvárajú predpoklady pre transport 

difúziou, 
• spomaľujú rýchlosť transportu rozpustených rádionuklidov difúziou, 
• chemicky stabilizujú zloženie podzemnej vody v poli blízkych interakcií. 

Po uzatvorení úložného priestoru sa predpokladá, že okolitá hornina a systém úložných 
priestorov sa postupne saturujú vodou a obnovia sa podmienky regionálnej vodnej tabule. 
Predpokladá sa, že kontajnery sa po čase poškodia v dôsledku koróznych procesov 
a rádionuklidy sa začnú uvoľňovať do podzemnej vody. Za týchto okolností bude hlavným 
účelom použitia inžinierskych bariér minimalizácia toku podzemnej vody do a okolo 
úložných priestorov a spomaľovanie uvoľňovania kontaminantov do okolitého horninového 
masívu. 

V priebehu razenia úložiska sa v bezprostrednom okolí úložného priestoru poruší do určitej 
miery hostiteľská hornina v dôsledku hĺbiacich prác. Prirodzené napäťové (tlakové) polia 
v horninách sa významne zmenia. Tieto zmeny môžu zapríčiniť zmeny hydraulických 
vlastností prirodzených puklín v hornine. Prirodzené tlaky sa môžu skoncentrovať do tej 
miery, aby spôsobili lokálne poruchy na povrchu vrtov. Dlhodobejšie, časovo závislé zmeny 
prírodných a indukovaných dráh toku vody nastanú ako dôsledok termálnej expanzie 
a kontrakcie horninového masívu, mineralogických transformácií materiálu výplní puklín, 
rozpúšťania a zrážacích reakcií s horninou, inžinierskymi materiálmi a vodou. Na rozdiel od 
solí alebo ílov, kde sa trhliny prirodzene zacelia, v kryštalických horninách sú stabilné a budú 
sa musieť primerane vyplniť a utesniť. Schopnosť navrhnúť a predikovať funkčnosť tesnení 
za takýchto podmienok môže v konečnom dôsledku významne ovplyvniť konečnú 
konfiguráciu úložného priestoru a výber primeraného kontajnera. 

Kompaktné (lisované) bloky bentonitu s obsahom montmorillonitu majú extrémne nízku 
hydraulickú vodivosť a sú efektívnou bariérou voči advektívnemu toku. Lisovaný bentonit v 
kontakte s vodou rýchlo napučiava, čím sa vyvolá samouzatváranie trhlín a penetrácia do 
malých puklín v okolitej hornine. Za očakávaných hydrogeologických podmienok v 
hostiteľskej hornine a tepla generovaného  odpadom, môže úplná saturácia bentonitu nastať až 
po niekoľko sto rokoch, čím sa oddiali kontakt kontajnera s kvapalnou vodou. Saturovaný 
bentonit sa vyznačuje plastickosťou a pôsobí ako deformovateľný pružný podklad, 
ochraňujúci kontajner pred menšími pohybmi horninového masívu (horninových blokov). 
Hydraulická vodivosť kompaktného bentonitu je extrémne nízka, v dôsledku čoho sa 
transport rozpustených látok realizuje prevažne difúziou. Difúzia väčšiny  rozpustných látok 
cez kompaktný bentonit je silne retardovaná sorpčnými procesmi. 

Veľmi malá veľkosť pórov tiež efektívne zabraňuje pohybu koloidných častíc. Bentonit 
pôsobí ako chemicky tlmivé prostredie, zabezpečujúce dlhé časové obdobie, počas ktorého sa 
prostredie vody v póroch udržuje mierne alkalické a chemicky redukčné, a to aj napriek  
neistotám v evolúcii chemických vlastností okolitej podzemnej vody. Teploty v systéme 
inžinierskych bariér by mali zostať pod 100 °C, aby sa minimalizovali cementačné efekty 
okolitého bentonitového prstenca. Teploty vo vnútorných zónach vyššie ako 100 °C budú 
pretrvávať len niekoľko desaťročí, počas ktorých bude prebiehať saturácia bentonitu len 
v obmedzenom rozsahu [34]. 
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4.7.5 Geologická bariéra 
 
V poradí poslednou bariérou v rámci multibariérového systému ukladania je samotné 
geologické prostredie, ktorého hlavnou úlohou je spomaľovať migráciu rádiokontaminantov 
a zabrániť prístupu k uloženým odpadom. Základným kritériom pri realizácii úložísk odpadov 
do hlbinných geologických formácií je zaručenie bezpečnosti, ktorá je daná dlhodobou 
rádiologickou ochranou osôb a životného prostredia. Umiestnenie úložiska vo vhodnej 
geologickej formácii je preto jedným zo základných pilierov multibariérového systému 
ukladania. Hlavné požiadavky na funkciu geologickej bariéry sú nasledovné: 
1. Izolovanie ukladaných odpadov od biosféry na maximálnu možnú dobu.  Tento cieľ 

sa dosahuje limitovaním prístupu podzemnej vody k odpadu. V praxi to znamená 
predĺženie životnosti inžinierskych bariér, spomalenie vylúhovania rádionuklidov a 
následne zamedzenie ich šírenia sa do okolitého prostredia. 

2. Zaistenie redukcie a/alebo retardácie migrujúcich rádionuklidov. K spomaleniu 
migrácie prispievajú priaznivé hydrogeologické vlastnosti horninového prostredia (najmä 
koeficient filtrácie, gradient vodného stĺpca, nízky prietok vody) a vhodné geochemické 
parametre (ireverzibilná sorpcia pevných fáz, prostredie bez kompexantov či koloidov). 
Týmto spôsobom sa dosiahne oneskorenie transportu rádionuklidov do biosféry, čo 
významne prispieva k poklesu koncentrácie rádionuklidov vplyvom rádioaktívnej 
premeny. Hostiteľské horninové prostredie by z toho dôvodu nemalo byť porušené 
geologicky aktívnymi puklinami, zlomami či zónami diskontinuity. 

3. Zabezpečenie dostatočného odvodu tepla. V prípade, že sú ukladané odpady 
produkujúce teplo, je nevyhnutné aby okolitý horninový masív bol schopný odvádzať 
teplo v dostatočnej miere. Prírodná horninová bariéra musí mať teda priaznivé 
termofyzikálne parametre, najmä tepelnú vodivosť. Dôležité je tiež dodržať takú 
geometriu rozmiestnenia úložných kontajnerov, aby vyprodukované teplo neprevýšilo 
stanovené hodnoty. 

4. Zabezpečenie fyzickej ochrany úložného systému. Jedná sa hlavne o ochranu odpadu 
a inžinierskych bariér pred možnými nepriaznivými prírodnými vplyvmi (geologické 
riziká) alebo antropogénnymi vplyvmi (ľudský činiteľ). Prírodná bariéra musí dostatočne 
účinne brániť pred prístupom ľudí, či už sa jedná o úmyselné či neúmyselné narušenie. 
Z toho dôvodu je snahou situovať úložisko v takej lokalite, kde nie je v súčasnej dobe 
známy výskyt rúd, surovín, termálnych vôd, alebo inak zaujímavých geologických 
fenoménov. Úložné priestory musia byť situované v dostatočnej hĺbke pod povrchom, aby 
bola minimalizovaná pravdepodobnosť narušenia integrity uložených odpadov invazívnou 
prieskumnou metódou (pri náhodnom umiestnení vrtu). Do úvahy je potrebné brať aj 
zmenu morfológie terénu vplyvom prírodných procesov (erózia vodou, vplyv pohybu 
ľadovcov, neotektonika). 

 
Poznáme 3 druhy hornín potenciálne vhodné pre účely geologického ukladania: 

• Kompaktné (tvrdé, kryštalické) horniny poskytujú stabilné prostredie pre výstavbu, 
vyznačujú sa však prítomnosťou preferenčných ciest prúdenia vody (pukliny, zlomy) a 
malými retardačnými vlastnosťami z dôvodu nízkej efektívnej porozity. 

• Ílovité horniny sa vyznačujú nízkou hydraulickou priepustnosťou, vysokou sorpčnou 
kapacitou a samotesniacimi vlastnosťami. Majú však nízku tepelnú vodivosť, 
vyskytujú sa časté anizotropie hydraulických vlastností a problematický je tiež 



FEI STU 
Bratislava 

Metodika hodnotenia palivových cyklov z hľadiska dlhodobej 
bezpečnosti pri ukladaní VJP a VAO KJFT 

 
 

53/55 

transport plynov. Výstavba v týchto horninách je finančne náročnejšia a technicky 
zložitejšia v porovnaní s inými druhmi hornín. 

• Evaporitové horniny sú soľné dómy alebo zvrstvené soľné formácie. Transportné 
rýchlosti rádiokontaminantov sú v tomto prostredí veľmi nízke. Soľ má tiež dobrú 
samotesniacu schopnosť, vyznačuje sa však značnými štrukturálnymi heterogenitami, 
hlavne v blízkosti kontaktu s okolitými horninami. 

Švédsky model multibariérového konceptu ukladania KBS-3 je znázornený na Obr. 13, návrh 
štruktúry inžinierskych bariér HÚ pre podmienky Slovenska je na Obr. 14. 
 

 
Obr. 13  Multibariérový koncept ukladania typu KBS-3 (Švédsko) 
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Obr. 14  Návrh štruktúry inžinierskych bariér hlbinného úložiska SR 
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4.8 Proces preukazovania bezpečnosti 
 
Praktickým cieľom úložného systému rádioaktívneho odpadu je jeho izolácia od populácie 
a životného prostredia na dobu nevyhnutnú, aby sa zabezpečilo, že žiadne potenciálne 
uvoľnenie rádioaktívnych látok do životného prostredia nespôsobí neakceptovateľné riziko. 
Dlhodobá bezpečnosť akéhokoľvek systému úložiska pre rádioaktívne odpady musí byť 
uspokojivo demonštrovaná pred jeho implementáciou. Komisia NEA/OECD pre nakladanie 
s rádioaktívnymi odpadmi vyjadrila názor, že hlbinné geologické ukladanie s pasívnym 
systémom bariér je uskutočniteľný prístup, ktorý môže zabezpečiť adekvátnu bezpečnosť a že 
takéto uloženie môže eventuálne nahradiť sklady vyžadujúce kontinuálne udržiavanie 
a dohľad spoločnosťou [32]. 

Bezpečnostná analýza môže byť definovaná ako správanie sa celého úložného systému 
úložiska, jeho potenciálne dopady na ľudstvo a životné prostredie, včítane výsledkov 
porovnania s bezpečnostnými štandardmi. Za roky výskumu sa dosiahol medzinárodný 
konsenzus o úlohe a osnove bezpečnostných analýz. Je potrebné zdôrazniť najmä tri aspekty 
tohto konsenzu: 

• Vlastnosti úložného systému v budúcnosti musia byť dostatočne známe (i keď sa 
nevyžaduje predikcia jeho správania v každom detaile), aby sa zaistilo, že výskyt 
nebezpečných únikov rádioaktívnych látok do životného prostredia je 
nepravdepodobný. Bezpečnostné rozbory v širšom zmysle zabezpečujú principiálne 
spôsoby získavania tohto poznania a jeho následnú interpretáciu zodpovedným 
dozorným orgánom ako aj verejnosti. 

• Existujú medzinárodne akceptované prístupy k bezpečnostným analýzam. Tieto sa 
týkajú nielen postupov pri získavaní údajov, ale aj vývoja a použitia modelov 
a vykonávania a vyhodnotenia bezpečnostných analýz. Je zrejmé, že bezpečnostné 
analýzy vyžadujú efektívne použitie metód prediktívneho modelovania a široký rozsah 
vedeckých informácií, ktoré popisujú úložný systém a jeho možnú evolúciu. 

• Bezpečnostné rozbory musia tvoriť integrálnu súčasť programov vývoja úložiska už 
v počiatočných krokoch výskumu, pri výbere lokality, návrhu, výstavbe, prevádzke, 
vyraďovaní a konečnom uzatvorení systému úložiska rádioaktívneho odpadu. Pred 
licencovaním konkrétneho miesta a návrhu úložiska musia bezpečnostné rozbory 
iteratívne pokračovať s výberom  a vývojom lokality úložiska, aby sa zistilo, či sú 
potrebné ďalšie informácie a ak áno, akého typu. Bezpečnostné rozbory tvoria 
kľúčovú časť licenčnej dokumentácie úložiska. 

V rámci bezpečnostných rozborov je snaha analyzovať bezpečnosť úložiska rádioaktívnych 
odpadov v časových horizontoch ďaleko za normálnym horizontom spoločenského a 
technického plánovania. Riešenie tohto problému nastoľuje tri dôležité otázky:  

• Môže sa správanie úložného systému a jeho potenciálne rádiologické dopady na ľudí 
a životné prostredie dostatočne pochopiť pre obdobie viac ako tisíc rokov pre VAO 
ako aj odpady obsahujúce rádionuklidy s dlhou dobou polpremeny (a viac ako stovky 
rokov pre stredneaktívne RAO a odpady s krátkou dobou polpremeny)? 

• Môžu byť špecialisti a kompetentné dozorné orgány presvedčení, že predikcia toho, čo 
by sa mohlo skutočne stať, je skutočne reprezentatívna? 

• Môžu byť potenciálne rádiologické dopady a spôsoby ich určenia transparentne 
ilustrované pre širšiu verejnosť? 



FEI STU 
Bratislava 

Metodika hodnotenia palivových cyklov z hľadiska dlhodobej 
bezpečnosti pri ukladaní VJP a VAO KJFT 

 
 

56/58 

Kľúčovým záverom bezpečnostných rozborov by malo byť ubezpečenie, že hodnotený úložný 
systém (koncept ukladania) môže byť vyvinutý a implementovaný takým spôsobom, že 
pracovníci ani obyvateľstvo nebudú vystavení radiácii vyššej, ako sú legislatívne limity. 
Vplyvy na životné prostredie by sa mali minimalizovať okrem iného aj starostlivým výberom 
lokality, čo sa dá docieliť integrovaným a systematickým prístupom. Takéto bezpečnostné 
rozbory popisujú charakteristiky úložiska, pojednávajú o dôležitých aspektoch dlhodobej 
evolúcie a kvantifikujú dopady celého úložného systému v zmysle rádiologických rizík.  

Konečným cieľom zhromažďovania údajov, vývoja scenára a samotného modelovania je 
popis charakteristík úložiska a kvantifikácia funkčnosti celého systému v termínoch 
rádiologickej bezpečnosti ako funkcie času. Vykonali sa mnohé integrované hodnotenia 
reálnych a koncepčných úložísk v rozličných hostiteľských formáciách, ktoré ukazujú, že je 
možná lokalizácia a výstavba úložiska spôsobom, ktorý môže byť považovaný za bezpečný 
pre ľudí a životné prostredie dnes i v budúcnosti. Ako príklad môžu poslúžiť bezpečnostné 
rozbory referenčných konceptov ukladania vykonané vo Švajčiarsku (Gewähr, Kristallin-I), 
Švédsku (SKB 91), Fínsku (TVO 92), Kanade (AECL 94), Japonsku (H-3) a pod., ktoré 
preukázali, že stanovené rádiologické dopady na životné prostredie a populáciu sú hlboko pod 
legislatívnymi požiadavkami (viď. Obr. 15). 
  

 

Obr. 15  Vypočítané ročné individuálne efektívne dávky v niektorých krajinách [26] 
 

Proces preukazovania bezpečnosti úložných systémov obvykle pozostáva z 10 základných 
krokov, ktoré je možné chápať ako prvky iteratívneho procesu hodnotenia (viď. Obr. 16): 

1. Kontext analýzy 
2. Popis úložného systému 
3. Popis FEP 
4. Vývoj scenárov 
5. Tvorba koncepčného a matematického modelu 
6. Realizácia výpočtov 
7. Interpretácia výsledkov 
8. Porovnanie s limitmi 
9. Modifikácia  
10. Budovanie dôvery.  



FEI STU 
Bratislava 

Metodika hodnotenia palivových cyklov z hľadiska dlhodobej 
bezpečnosti pri ukladaní VJP a VAO KJFT 

 
 

57/59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 16  Základné kroky pri bezpečnostnej analýze úložného systému 
 

4.9 Kontext bezpečnostnej analýzy 
 
Kontext analýzy definuje základné ciele a postup pri hodnotení bezpečnosti [27]. Ide 
o iteračný proces hodnotenia na dvoch alebo viacerých úrovniach paralelne so zberom údajov 
a návrhom technických riešení. Iteračný prístup umožňuje postupný zber údajov, 
upresňovanie scenárov a iných faktorov, upresňuje hodnotenie a, čo je najpodstatnejšie, 
znižuje neurčitosť získaných výsledkov. Neurčitosť je spôsobená najmä nedostatočným 
poznaním všetkých relevantných procesov a dejov v úložnom systéme, nepresnosťami 
použitých parametrov, ako aj obmedzeniami použitých modelov. V bezpečnostných 
analýzach sa z toho dôvodu používajú konzervatívne prístupy. Znižovanie stupňa neurčitosti 
je možné s použitím validácie matematických modelov. 

1. Kontext analýzy 

2. Popis systému 

3. Popis FEP 

4. Vývoj scenárov 

5. Tvorba modelu 

6. Realizácia výpočtov 

7. Interpretácia výsledkov

8. Porovnanie s limitmi vyhovuje nevyhovuje

9. Modifikácia 

10. Budovanie dôvery 
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4.10 Popis úložného systému 
 
Pre účely hodnotenia vplyvu úložiska na biosféru bol použitý modelový úložný systém, ktorý 
bol následne rozdelený na 3 základné kompartmenty (zložky) nasledovne: 
• Inventár úložiska a blízke pole (pole blízkych interakcií), 
• Geosféra (pole vzdialených interakcií), 
• Biosféra (životné prostredie + človek). 
 
Členenie úložného systému na základné kompartmenty je znázornené na Obr. 17, 
schematický rez úložným systémom je na Obr. 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 17  Členenie úložného systému 
 
 

 
 
Obr. 18  Schematický rez úložným systémom 

Úložný systém 

Blízke pole Geosféra Biosféra 



FEI STU 
Bratislava 

Metodika hodnotenia palivových cyklov z hľadiska dlhodobej 
bezpečnosti pri ukladaní VJP a VAO KJFT 

 
 

59/61 

4.10.1 Inventár hlbinného úložiska 
 

Inventár hlbinného úložiska bude tvorený VJP z jednotlivých palivových cyklov, prípadne 
sekundárnymi VAO z prepracovania alebo separácie rádionuklidov. V princípe sa jedná 
o štiepne produkty, aktivačné produkty a prvky rozpadových radov aktinoidov. Na základe 
rozboru rádiochemických vlastností bola stanovená skupina bezpečnostne významných 
rádionuklidov, pre ktorú bude realizovaná bezpečnostná analýza (viď. kap. 4.4). Podkladom 
pre stanovenie vstupného inventára odpadov boli výsledky výpočtov v kóde SCALE 4.4, 
ktoré boli realizované v rámci projektu RED-IMPACT [31]. Mernou jednotkou pre 
stanovovanie aktivity je Bq/TWhe z dôvodu porovnateľnosti výsledkov. 

Počiatočný inventár HÚ pre účely bezpečnostnej analýzy je definovaný v tabuľke 4, v ktorej 
nie sú uvažované rádionuklidy s krátkou dobou polpremeny a stopové prvky s veľmi nízkou 
koncentráciou. Inventár dcérskych produktov 210Pb, 210Po, 226Ra a 227Ac nie je stanovovaný 
ako počiatočný, ale ich zastúpenie v závislosti od času bude určené výpočtom na základe 
doby polpremeny rodičovských aktinoidov.  
 
Tab. 4 Počiatočný inventár hlbinného úložiska pre jednotlivé palivové cykly 

Rádionuklid UOX-VJP 
(Bq/TWhe) 

MOX-VAO 
(Bq/TWhe) 

MOX-VJP 
(Bq/TWhe) 

IMF-VAO 
(Bq/TWhe) 

IMF-VJP 
(Bq/TWhe) 

14C 1.95E+10 1.49E+10 2.13E+09 1.71E+10 3.84E+09 
36Cl 5.91E+09 5.17E+09 7.39E+08 5.18E+09 1.17E+09 
79Se 3.95E+10 3.39E+10 4.84E+09 3.12E+10 7.04E+09 
93Zr 1.38E+10 1.16E+10 1.65E+09 1.11E+10 2.51E+09 

93mNb 1.61E+10 1.35E+10 1.93E+09 1.29E+10 2.91E+09 
99Tc 1.49E+12 1.30E+12 1.86E+11 1.27E+12 2.85E+11 
129I 3.73E+09 3.34E+09 4.78E+08 3.08E+09 6.93E+08 

135Cs 7.12E+10 6.93E+10 9.90E+09 7.63E+10 1.72E+10 
210Pb - - - - - 
210Po - - - - - 
226Ra - - - - - 
227Ac - - - - - 
229Th 1.84E+04 1.56E+04 2.22E+03 9.23E+04 2.08E+04 
230Th 7.24E+06 6.08E+06 8.68E+05 4.73E+06 1.07E+06 
231Pa 3.16E+06 2.89E+06 4.12E+05 2.63E+06 5.93E+05 
233U 2.08E+06 4.52E+02 4.52E+05 2.13E+04 2.13E+07 
234U 7.66E+10 1.59E+07 1.59E+10 2.61E+07 2.60E+10 
235U 1.32E+09 2.82E+04 2.82E+07 7.20E+05 7.19E+08 
236U 2.87E+10 1.95E+05 1.94E+08 1.50E+06 1.50E+09 
238U 2.40E+10 2.88E+06 2.87E+09 3.46E+06 3.46E+09 

237Np 4.16E+10 3.64E+10 1.31E+09 5.19E+10 1.17E+10 
238Pu 5.07E+14 4.02E+11 4.01E+14 1.36E+11 1.36E+14 
239Pu 3.30E+13 1.53E+10 1.53E+13 2.36E+10 2.35E+13 
240Pu 5.25E+13 3.82E+10 3.82E+13 1.12E+10 1.12E+13 
241Pu 1.56E+16 1.05E+13 1.05E+16 1.50E+12 1.50E+15 
242Pu 2.74E+11 2.78E+08 2.77E+11 5.09E+07 5.08E+10 

241Am 2.61E+13 6.27E+13 8.95E+12 2.79E+13 6.29E+12 
243Am 4.04E+12 6.51E+12 9.30E+11 6.16E+11 1.39E+11 
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Inventár rádionuklidov nie je vo VJP zastúpený homogénne. Niektoré štiepne produkty 
vytvárajú plynnú fázu a hromadia sa v medzere medzi palivovými tabletami a pokrytím 
paliva. V prípade porušenia pokrytia a straty funkčnosti kontajnera sú tieto uvoľnené ako 
prvé. Jedná sa hlavne o nasledovné rádionuklidy: 14C, 129I, 135Cs, 79Se a 36Cl. Na hraniciach 
zŕn sa budú prednostne koncentrovať: 14C, 129I, 135Cs, 79Se, 36Cl a 99Tc. Materiál pokrytia bude 
obsahovať najmä: 14C, 36Cl, 59Ni, 93Zr a 94Nb. Zvyšné aktinoidy a cca 98 % štiepnych 
produktov bude fixovaných v matrici paliva, ako je znázornené na Obr. 19. 
 

 
Obr. 19  Rozloženie rádionuklidov vo VJP [15] 
 
Uvedené skutočnosti boli zohľadnené v použitom modeli tým spôsobom, že každá časť VJP 
je reprezentovaná samostatným subkompartmentom, ako je zrejmé z Obr. 20. S použitím 
tohto prístupu bolo možné zadávať rôzne počiatočné koncentrácie rádionuklidov a definovať 
rôzne mechanizmy a rýchlosť ich uvoľňovania (postupná degradácia matrice, okamžité 
uvoľnenie rádionuklidov a pod.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 20  Členenie kompartmentu „VJP“  

VJP 

Hranice zŕnMatrica Medzera 
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4.10.2  Pole blízkych interakcií 
 
Od životného prostredia budú uložené odpady oddelené systémom inžinierskych a prírodných 
bariér. Inžinierske bariéry sú tvorené vlastnou formou odpadu, (ktorá je veľmi stabilná, napr. 
UO2, PuO2, ZrO2 a pod.), úložným kontajnerom, tlmiacim a tesniacim materiálom. Prírodná 
bariéra je tvorená vlastným hostiteľským geologickým prostredím. 

Kontajnery budú zhotovené z vhodného kovového materiálu (oceľ, zliatina niklu), pričom ich 
priemerná doba životnosti sa modelovo predpokladá min. 1000 rokov. Úložný kontajner bude 
obalený tlmiacim materiálom (zmes bentonitu a kremičitého piesku v pomere cca 90:10). 
Účelom tlmiaceho materiálu je eliminovať vplyv tektonických pohybov okolitých 
horninových blokov, stabilizovať chemické prostredie v úložnom vrte a zamedziť prúdeniu 
vody v okolí uložených odpadov. 

Do blízkeho poľa je potrebné zaradiť aj exkavačne narušenú zónu (EDZ), ktorá je tvorená 
vrstvou okolitej horniny porušenej pri hĺbiacich prácach. Zóna EDZ sa vyznačuje odlišnými 
vlastnosťami v porovnaní s okolitou hostiteľskou horninou, najmä pokiaľ ide o rýchlosť 
prúdenia vody. Z hľadiska modelovania je možné blízke pole rozdeliť na 4 samostatné zložky 
nasledovne: odpad, kontajner, tlmiaci/tesniaci materiál a exkavačne narušenú zónu. Členenie 
úložného systému v časti „Blízke pole“ je schematicky znázornené na Obr. 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 21  Členenie úložného systému v časti „Blízke pole“ 
 

4.10.3 Geosféra 
 
Definitívna lokalita pre umiestnenie hlbinného úložiska v SR doposiaľ nebola určená. 
Modelové výpočty sú realizované pre tzv. „hypotetickú lokalitu“ v kryštalickom horninovom 
prostredí. Koncepčný model predpokladá, že rádiokontaminanty budú migrovať od zdroja 
v smere prúdenia podzemnej vody. Prostredníctvom geologickej poruchy môžu migrujúce 
rádiokontaminanty po určitom čase dosiahnuť biosféru a následne kontaminovať studňu, ako 
zdroj pitnej a úžitkovej vody. 

Z praktických dôvodov bola pre účely matematického modelovania geosféra rozčlenená na 
sériu 10 kompartmentov, medzi ktorými prebieha advekčne-disperzný prenos a difúzia do 
puklín. Členenie úložného systému v časti „Geosféra“ je schematicky znázornené na Obr. 22. 

Blízke pole 

Kontajner Tlmiaci 

materiál 

Odpad EDZ 
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Obr. 22  Členenie úložného systému v časti „Geosféra“ 
 

4.10.4 Biosféra 
 
Biosférický model predpokladá poľnohospodársku výrobu v dotknutom území orientovanú 
predovšetkým na živočíšnu a rastlinnú výrobu (najmä obilniny, listovú a koreňovú zeleninu). 
Vychádza sa pritom z predpokladu, že pre chov domácich zvierat budú použité výhradne 
krmivá dopestované na vlastnej záhrade.  

Navrhovaný model tiež predpokladá použitie vody z hypotetickej studne vzdialenej 1000 m 
od úložiska pre účely zavlažovania poľnohospodárskych plodín, chov hospodárskych zvierat, 
ale aj pre spotrebu ľudí žijúcich v najbližšom okolí. Kritickú skupinu obyvateľov budú tvoriť 
dospelí ľudia, ktorí sú sebestační v produkcii potravín. 

Členenie úložného systému v časti „Biosféra“ je schematicky znázornené na Obr. 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 23  Členenie úložného systému v časti „Biosféra“ 
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4.11 Tvorba scenárov 
 
Scenár predstavuje hypotetickú postupnosť javov, udalostí a procesov, ktoré definujú budúci 
stav a správanie sa úložného systému pre účely bezpečnostných analýz. Výber scenárov 
relevantných pre konkrétny úložný systém je závislý nielen od charakteristík lokality a od 
inventára ukladaných rádioaktívnych odpadov, ale tiež od znakov, udalostí a procesov (FEP), 
ktoré môžu spôsobiť prienik rádionuklidov do životného prostredia. Výber, popis 
a zdôvodnenie vyhodnocovaných scenárov sú dôležité z hľadiska ďalšieho postupu pri 
vykonávaní bezpečnostnej analýzy a súvisia s kvantifikáciou rádiologických dopadov úniku 
kontaminantov z úložiska do biosféry. 
 
4.11.1 Metodika a základné predpoklady pre tvorbu scenárov 
 
V rámci národných a medzinárodných projektov nakladania s RAO bolo vyvinutých niekoľko 
postupov pre odvodenie scenárov prestupu rádionuklidov z inventára úložiska do životného 
prostredia. Najčastejšie sa používajú tzv. interakčné matice, alebo diagramy vplyvov. 
Základom týchto metodík je obvykle zoznam FEP, popis úložného systému spolu 
s identifikáciou bezpečnostných vlastností jednotlivých častí úložného systému a definícia 
základných predpokladov pre tvorbu scenárov. Pod skratkou FEP (Feature, Event and 
Process) sa pri tvorbe scenárov rozumie vlastnosť/znak, udalosť a proces alebo iný faktor, 
ktorý môže byť významný pre účely bezpečnostných rozborov úložných systémov. Pokrýva 
jednak fyzikálne vlastnosti (znaky), udalosti a tiež procesy, ktoré môžu priamo alebo 
nepriamo ovplyvniť únik a transport rádionuklidov z úložiska alebo následnú radiačnú záťaž 
pracovníkov a obyvateľstva, ako aj iné faktory, ktoré sú súčasťou analýzy. Pre odvodenie 
scenárov je možné použiť medzinárodný zoznam FEP, ktorého základná štruktúra je uvedená 
na Obr. 24. 
 
 

0. KONTEXT ANALÝZY

1. EXTERNÉ FEP
1.1 Úložný systém   1.2  Geologické   1.3 Klimatické    1.4 Budúce   1.5  Iné

                                       udalosti a           udalosti a          antropogénne
                            procesy              procesy             vplyvy

2. FEP ÚLOŽNÉHO SYSTÉMU
2.1 Vlastnosti RAO        2.2 Geologické    2.3  Nadzemné  2.4   Ľudské
      a inžinierskych              prostredie            prostredie              činitele
      štruktúr

3. FEP INVENTÁRA
3.1 Charakteristiky      3.2  Únikové a migračné   3.3  Expozičné
       kontaminantov             faktory  faktory

DÁVKA/
RIZIKO

 
 
Obr. 24  Štruktúra medzinárodného zoznamu FEP 
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ŠTRUKTÚRA ZOZNAMU FEP 
0 Kontext analýzy 
1 Externé faktory 

1.1 Úložný systém 
1.2 Geologické procesy a vplyvy 
1.3 Klimatické procesy a vplyvy 
1.4 Budúce antropogénne vplyvy 
1.5 Iné 

2 Faktory úložného systému 
2.1 Vlastnosti RAO a inžinierskych bariér 
2.2 Geologické prostredie 
2.3 Biosféra 
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Externé FEP sú spravidla tie, ktoré nepochádzajú z úložnej oblasti a majú všeobecný a 
globálny pôvod. Tieto FEP nie sú obvykle ovplyvnené procesmi v úložnom systéme, 
eventuálne sú ovplyvnené len minimálne. Pri vývoji modelov reprezentujú často okrajové 
a počiatočné podmienky pre modelovú oblasť. 

FEP úložného systému ovplyvňujú vývoj fyzikálnych, chemických, biologických 
a antropogénnych podmienok v hostiteľskej štruktúre hlbinného úložiska. Tieto sú 
dominantné pri určovaní úniku a následnej migrácie rádionuklidov do biosféry. 

FEP inventára popisujú procesy, ktoré priamo ovplyvňujú únik a migráciu rádionuklidov cez 
inžinierske bariéry úložiska do geologického prostredia. Základom pre definovanie scenárov 
v blízkom poli je súbor FEP v odpade a v inžinierskych bariérach. Podmienky v blízkom poli 
sú okrajovými podmienkami procesov prebiehajúcich vo vzdialenom poli, podobne výstup zo 
vzdialeného poľa je okrajovou podmienkou procesov prebiehajúcich v biosfére. Pri 
optimalizácii systému je podstatná spätná väzba z biosféry do vzdialeného poľa a spätná 
väzba zo vzdialeného poľa do blízkeho poľa. 

Prvým krokom pri práci s FEP je „screening“, teda hodnotenie ich relevantnosti vo vzťahu 
k danému úložnému systému a miestnym podmienkam. V rámci „scereeningu“ sa vykoná ich 
selekcia, pri ktorej sú jednotlivé FEP buď ponechané pre ďalšie hodnotenie alebo sú 
vylúčené. Dôvody vylúčenia FEP z ich ďalšieho hodnotenia môžu byť nasledovné: 
• veľmi malá pravdepodobnosť,  
• minimálne ovplyvnenie uvažovaného scenára, 
• irelevantnosť vzhľadom k uvažovaným vlastnostiam úložného systému. 
 

Druhým krokom pri tvorbe scenárov je popis úložného systému a identifikácia 
bezpečnostných vlastností jednotlivých komponentov. Pri vyhodnotení bezpečnostných 
vlastností je nutné zohľadniť tú skutočnosť, že niektoré časti úložiska môžu plniť niekoľko 
rôznych funkcií zároveň.  

Posledným krokom pri tvorbe scenárov je definícia základných predpokladov pre ich tvorbu. 
V tejto etape je nutné definovať okrajové podmienky pre každý jednotlivý scenár.  
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4.11.2 Referenčný scenár 
 
Vzhľadom na to, že cieľom predkladanej práce je preukázanie dlhodobej bezpečnosti 
hlbinného úložiska, je účelné definovať a vyhodnotiť referenčný scenár. Referenčný scenár 
popisuje očakávané správanie sa úložného systému s ohľadom na budúci vývoj systému 
v priestore a čase. Pri jeho tvorbe sa vychádzalo z nasledujúcich predpokladov: 
• neuvažuje sa s vniknutím živých organizmov (vrátane človeka) do úložných priestorov, 
• doba životnosti úložných kontajnerov je cca 1000 rokov, 
• zachovanie hydrogeologicej situácie na lokalite v priebehu celého obdobia uvažovaného 

v bezpečnostnej analýze, 
• využitie zložiek životného prostredia na rastlinnú a živočíšnu produkciu, bývanie, 

rekreačné účely a pod. bude v celom uvažovanom období hodnotenia bezpečnosti 
identické s dnešnými zvyklosťami.  

 

S použitím uvedených predpokladov bol definovaný časový vývoj hlbinného úložiska v rámci 
hodnotiaceho obdobia. Bezpečnostná analýza sa zaoberá predovšetkým obdobím po ukončení 
inštitucionálnej kontroly. Toto obdobie vymedzuje počiatočné podmienky pre vyhodnotenie 
dlhodobého vplyvu hlbinného úložiska na jednotlivé zložky životného prostredia a na 
jednotlivcov z kritickej skupiny obyvateľstva.  

Referenčný scenár je z hľadiska funkčnosti úložného kontajnera členený na dve časové etapy 
nasledovne: 
• Obdobie funkčnosti kontajnera (0 - 1000 rokov) – dlhožijúce rádioaktívne odpady sú 

dokonale izolované od okolia funkčnými inžinierskymi bariérami, ktorých súčasťou je 
úložný kontajner, v rámci referenčného scenára sa predpokladá, že v tomto období 
nedôjde k žiadnemu úniku rádiokontaminantov. Rádionuklidy však v tejto fáze podliehajú 
prirodzenému rádioaktívnemu rozpadu, čo významne znižuje inventár krátkožijúcich 
rádionuklidov. 

• Obdobie po skončení funkčnosti kontajnera (> 1000 rokov) - časť podzemnej vody 
začne prenikať cez inžinierske bariéry, pričom sa bude dostávať do kontaktu s uloženými 
odpadmi. Kontaminovaná voda bude presakovať cez systém inžinierskych bariér späť do 
okolitého horninového prostredia kde sa bude riediť s ostatnými podzemnými vodami. 
V horninovom prostredí bude pokračovať transport rádiokontaminantov advekčne-
disperzným procesom. Po určitom čase kontaminovaná voda dosiahne studňu a bude ďalej 
využívaná ako pitná a úžitková voda. Kontaminanty zo závlahovej vody sa budú 
zachytávať na povrchu pôdnych zŕn pričom budú spôsobovať jej kontamináciu. Počas 
celého procesu budú jednotlivé rádionuklidy podliehať prirodzenému rádioaktívnemu 
rozpadu, v závislosti od príslušnej doby polpremeny. V tomto čase je lokalita uvoľnená 
k neobmedzenému využitiu, t.j. predpokladá sa, že inštitucionálna kontrola už pominula. 
Scenár konzervatívne uvažuje osídlenie záujmovej oblasti skupinou obyvateľov, ktorá 
bude sebestačná, čo do spotreby vody a potravín. Obyvatelia budú používať vodu 
výhradne zo studne za účelom priamej spotreby, pre chov hospodárskych zvierat a pre 
zavlažovane poľnohospodársky využívanej pôdy. Studňa je situovaná v smere toku 
podzemnej vody. Pri referenčnom scenári sú hodnotené nasledovné expozičné cesty: 

− ingescia kontaminovaných potravín a vody, 
− inhalácia prachových častíc z kontaminovanej pôdy, 
− externé ožiarenie z pôdy. 



FEI STU 
Bratislava 

Metodika hodnotenia palivových cyklov z hľadiska dlhodobej 
bezpečnosti pri ukladaní VJP a VAO KJFT 

 
 

66/68 

4.12 Koncepčný model 
 
Pre každý významne sa odlišujúci scenár je potrebné vyvinúť zodpovedajúci koncepčný 
model, ktorý popisuje možné správanie sa úložného systému a tvorí základ pre matematické 
modelovanie. Koncepčný model sa v tomto kontexte chápe ako súbor hypotéz a predpokladov 
popisujúcich fyzikálne a chemické procesy, ktoré ovplyvňujú vývoj úložiska a okolitého 
prostredia. Tento model predstavuje zjednodušený popis reálneho úložného systému, ktorý 
v hlavných rysoch odráža jeho štruktúru, správanie sa, funkciu a prejavy. Dobrý koncepčný 
model pre hodnotenie funkčnosti zohľadňuje všetky dôležité aspekty úložného systému avšak 
s určitým zjednodušením v porovnaní s reálnou situáciou, pričom zložitosť modelu závisí od 
účelu analýzy. Obecne to znamená zaviesť také zjednodušujúce predpoklady, zahŕňajúc 
pritom aj adekvátnosť príslušných matematických rovníc, aby dostatočne reprezentovali 
fyzikálnu realitu v oblasti transportu rádiokontaminantov. Tieto zjednodušenia sa najčastejšie 
týkajú priestorovej a časovej variability parametrov, izotropie systému, ale tiež vplyvu okolia 
na chovanie celého systému. 

Koncepčný model by mal popisovať nasledovné prvky: 
• zdroj kontaminantov, 
• únikové médiá a mechanizmy úniku, 
• geosférické médiá a transportné mechanizmy, 
• biosférické médiá a transportné mechanizmy, 
• expozičné mechanizmy. 
 
Koncepčný model pre účely hodnotenia dlhodobej bezpečnosti v rámci predkladanej 
dizertačnej práce bol charakterizovaný nasledovne. Zdrojom kontaminantov je vyhorené 
jadrové palivo, alebo vysokoaktívne odpady fixované vo vhodnej matrici (UO2, PuO2, 
vitrifikát, prípadne inertná matrica). Po ukončení funkčnosti kontajnera (strata integrity) tieto 
kontaminanty začnú prichádzať do styku s podzemnou vodou, ktorá preniká do úložiska cez 
nadložné vrstvy geologickej bariéry a cez systém inžinierskych bariér. Veľkosť prietoku vody 
je určovaná miestnymi hydrogeologickými podmienkami a technickým riešením 
inžinierskych bariér. Koncepčný model predpokladá, že prienik vody do kontajnera nastane 
okamžite po skončení jeho životnosti.  

Voda, ktorá sa dostane do kontaktu s odpadmi uloženými v hlbinnom úložisku, bude 
rádiokontaminanty postupne vymývať v dôsledku rozpúšťania matrice RAO. Koncentrácia 
jednotlivých rádionuklidov bude limitovaná úrovňou ich rozpustnosti. Aktivita uvoľnená 
vplyvom rozpúšťania matrice definuje zdrojový člen a je dôležitým parametrom pre výpočet 
ďalších bezpečnostných charakteristík úložného systému. V prostredí poľa blízkych interakcií 
sa budú rádiokontaminanty šíriť v princípe dvoma mechanizmami, ktorými sú advekčne – 
disperzný proces a proces difúzie. Advekčne – disperzný proces bude prebiehať rovnovážne 
a bude riadený rozdeľovacím koeficientom jednotlivých rádionuklidov medzi uloženými 
odpadmi a vodou. Na objem úložiska je možné nahliadať buď ako na jeden kompartment, 
v ktorom toto vymývanie nastáva, alebo ako na sériu kompartmentov, medzi ktorými nastáva 
advekčne-disperzný transport rádiokontaminantov infiltrovanou vodou. Podobne sa 
rovnováha ustanoví aj v inžinierskych bariérach v závislosti od rozdeľovacích koeficientov 
jednotlivých rádiokontaminantov.  

Difúziu je možné charakterizovať ako dej, v dôsledku ktorého dochádza k prenosu látky 
z jednej časti systému (kompartmentu) do druhej v smere poklesu jej koncentrácie, t.j. 
dochádza k postupnému vyrovnávaniu koncentračných rozdielov v sústave. Teória difúzie 
v izotropnom prostredí je založená na hypotéze, že miera prenosu difundujúcej látky 
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jednotkovou plochou je úmerná koncentračnému gradientu meranému kolmo na túto plochu. 
Matematický popis je daný I. Fickovým zákonom. I keď difúzia je veľmi pomalý proces, 
v poli blízkych interakcií môže tvoriť významný transportný mechanizmus vzhľadom na 
mimoriadne nízku hydraulickú vodivosť bentonitu. 

Koncepčný model ďalej predpokladá, že kontaminovaná voda postupne prenikne cez 
inžinierske bariéry hlbinného úložiska a prúdi ďalej do okolitého geologického prostredia, 
kde sa riedi nekontaminovanou podzemnou vodou. Veľkosť tohto nariedenia je určená 
Darcyho rýchlosťou prúdenia podzemnej vody (objemovým prietokom). Ako geologická 
bariéra bolo uvažované kryštalické horninové prostredie. Určujúcim transportným 
mechanizmom v poli vzdialených interakcií bude advekčne – disperzný proces, pričom sa 
bude uplatňovať aj difúzia do prasklín a pórov. To sa v koncepčnom modeli realizuje sériou 
kompartmentov, medzi ktorými nastáva advekčný transport rádiokontaminantov v smere toku 
spodnej vody a disperzný transport vo všetkých smeroch. Smerodajnými parametrami 
transportu sú Darcyho rýchlosť, retardačný koeficient určený z rozdeľovacieho koeficientu 
rádionuklidu a disperzný koeficient či disperzia (disperzná dĺžka). Týmto transportným 
mechanizmom sa kontaminácia postupne dostane až do hypotetickej studne, ktorá je 
využívaná ako zdroj pitnej vody aj vody pre zavlažovanie. 

Dávka z vnútorného ožiarenia spôsobená konzumáciou pitnej vody je závislá od množstva  
vypitej vody, jej kontaminácie a empiricky stanoveného konverzného dávkového faktoru. 
Vodou určenou na zavlažovanie sa kontaminuje aj pôda. Miera kontaminácie pôdy je určená 
množstvom závlahovej vody a translokačným faktorom prechodu do pôdy. Kontaminovaná 
pôda spôsobuje priame externé ožarovanie človeka, ktoré je určené kontamináciou, dobou 
pobytu na tejto pôde a konverzným dávkovým faktorom. Tento dávkový faktor je určený 
geometriou zdroja žiarenia, vzdialenosťou, počtom a energiami fotónov a samotieniacim 
účinkom pôdy. Človek tiež neúmyselne konzumuje určité malé množstvo pôdy spolu 
s potravinami. To spôsobuje vnútornú dávku z ingescie pôdy. Jej veľkosť je daná množstvom 
požitej pôdy, jej kontaminácie a konverzným dávkovým faktorom pre ingesciu.  

Mechanizmom príjmu živín cez koreňový systém nastáva aj kontaminácia plodín. Jej veľkosť 
je určená empirickým translokačným faktorom prechodu rádionuklidov do plodín. A konečne 
kontaminovaná pôda je aj zdrojom kontaminovaného prachu v atmosfére, ktorého 
koncentrácia je opäť určená empirickým faktorom pre tvorbu prachu. 

Konzumáciou kontaminovaných plodín nastáva vnútorné ožiarenie človeka ingesciou. Jeho 
veľkosť určuje množstvo skonzumovaných plodín a empirický konverzný dávkový faktor. 
Podobne aj domáce zvieratá konzumujú kontaminované plodiny a tým rádionuklidy 
z kontaminovaných plodín prenikajú do mäsa a potravín živočíšneho pôvodu. Úroveň 
kontaminácie mäsa a potravín je určená množstvom skonzumovaných plodín a translokačným 
faktorom prechodu do mäsa, mlieka, vajec a podobne. Konzumáciou kontaminovaných 
potravín živočíšneho pôvodu nastáva vnútorné ožiarenie človeka ingesciou. Jeho veľkosť 
určuje množstvo skonzumovaných potravín a empirický konverzný dávkový faktor. 

Vdychovaním vzduchu s obsahom kontaminovaného prachu nastáva vnútorné ožiarenie 
človeka inhaláciou. Jeho veľkosť určuje rýchlosť dýchania, koncentrácia prachových častíc, 
doba pobytu v prostredí a empirický konverzný dávkový faktor. Prach, ktorý je vo vzduchu, 
sa tiež deponuje na povrchu plodín. Príspevok tejto kontaminácie je daný empirickým 
faktorom depozície prachu na povrchoch rastlín.  

Tento vyššie opísaný koncepčný model je ilustrovaný na Obr. 25, kde sú schematicky 
naznačené jednotlivé uvažované komponenty úložného systému,  cesty prenosu 
kontaminantov a hlavné expozičné cesty pre ožiarenie človeka. 
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Obr. 25  Koncepčný model referenčného scenára 
 
 
4.13 Matematický model 
 
Matematický model je tvorený množinou rovníc, ktoré s dostatočnou presnosťou popisujú 
daný úložný systém, jeho vývoj v čase a najmä interakcie medzi jednotlivými zložkami 
systému. Pri tvorbe matematického modelu sa vychádza z údajov a predpokladov, ktoré sú 
sumarizované v koncepčnom modeli. Uplatnené sú tiež základné mechanizmy a vzťahy pre 
transport rádionuklidov v úložnom systéme. 

Advekčne-disperzný proces je v použitom matematickom modeli riešený určením prenosovej 
konštanty, ktorá charakterizuje transport kontaminantov medzi jednotlivými kompartmentami. 
Pre jednorozmerný model je použitá sústava nasledovných vzťahov, ktoré sú počítané pre 
každý kompartment samostatne. 
Pre advekčný prenos z kompartmentu „i“ do „j“ platí vzťah [43]: 
 

λA,ij = q / θW Li R 
 
kde:            (14) 
λA,ij  je konštanta prenosu kontaminantov advekciou z kompartmentu i do j (rok-1), 
q je Darcyho rýchlosť prúdenia vody (m.rok-1), 
θW je vodou vyplnená porozita (-), 
Li je dĺžka kompartmentu (m), 
R je retardačný koeficient (-). 
 
Pre disperzný prenos z kompartmentu „i“ do „j“ platí vzťah [43]: 
 

λDis,ij = ax λA,ij / Δx 
  (15) 
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kde:             
λDis,ij  je konštanta prenosu kontaminantov disperziou z kompartmentu i do j (rok-1), 
ax  je pozdĺžna disperzivita (m), 
λA,ij  je konštanta prenosu kontaminantov advekciou z kompartmentu i do j (rok-1), 
Δx je vzdialenosť, na ktorú je počítaný koncentračný gradient (m). 
 
Okrem advekčne-disperzého prenosu kontaminantov sa v matematickom modeli rieši aj 
prenos kontaminantov difúziou. Difúzia do prasklín v saturovanej zóne v kryštalickom 
horninovom prostredí je daná vzťahom [43]: 
 

λDif,ij = 2 SW Deff  / θW Hmax 
  (16) 
kde:   
λDif,ij  je konštanta prenosu kontaminantov difúziou z kompartmentu i do j (rok-1), 
SW  je plocha puklín horniny na jednotku objemu (m-1), 
Deff  je efektívny difúzny koeficient (m2/rok), 
θW je vodou vyplnená porozita (-), 
Hmax  je maximálna hĺbka pukliny (m). 
 
V prostredí inžinierskych bariér (bentonit) je difúzny prenos kontaminantov riešený 
s použitím vzťahu [43]: 
 

λDif,ij = Sdiff Deff  / VcompθW R Hcomp 
  (17) 
kde:   
λDif,ij  je konštanta prenosu kontaminantov difúziou z kompartmentu i do j (rok-1), 
Sdiff  je plocha pre difúzny prenos (m2), 
Deff  je efektívny difúzny koeficient (m2/rok), 
Vcomp je objem kompartmentu (m3), 
θW je vodou vyplnená porozita (-), 
R  je retardačný koeficient (-), 
Hcomp  je hrúbka kompartmentu (m). 
 
V prostredí biosféry dochádza k uvoľňovaniu (leaching) a následnej migrácii kontaminantov, 
ktoré sa nachádzajú v pôde. Proces bude ovplyvňovaný intenzitou zrážkovej, resp. závlahovej 
činnosti a fyzikálno-chemickými charakteristikami pôdy. Týmto spôsobom sa 
rádokontaminanty postupne dostávajú mimo uvažovaný úložný systém. Pre modelovanie 
tohto procesu je použitý nasledovný vzťah [43]: 
 

λleach = q / θW Hsoil R 
kde:            (18) 
λleach je konštanta prenosu kontaminantov z pôdy mimo systém (rok-1), 
q je Darcyho rýchlosť prúdenia vody (m.rok-1), 
θW je vodou vyplnená porozita (-), 
Hsoil je hĺbka pôdy (m), 
R  je retardačný koeficient (-). 
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4.14 Implementácia modelu 
 
Modelovanie toku rádiokontaminantov od ich zdroja až k človeku predstavuje 
multidisciplinárny problém, čomu je potrebné prispôsobiť aj výber modelovacích nástrojov. 
Vyššie uvedený (koncepčný a matematický) model bol implementovaný s použitím 
výpočtového prostriedku AMBER. V tomto kóde je možné zostaviť integrovaný model 
popisujúci všetky procesy prebiehajúce v celom úložnom systéme. Modelové riešenie 
vychádza z predpokladu, že transport rádiokontaminantov v inžinierskych bariérach je riadený 
difúziou na základe koncentračných gradientov. Prúdenie vody v horninovom prostredí 
prebieha pod vplyvom tlakových gradientov na základe Darcyho zákona pri rešpektovaní 
zákona kontinuity. Bezpečnostná analýza zároveň konzervatívne predpokladá, že úložné 
komory a studňa sú orientované za sebou v smere toku podzemnej vody. Hlavný výpočtový 
model je znázornený na Obr. 26, submodel pre pole blízkych interakcií je na Obr. 27. 
 

 
Obr. 26  Hlavný model v prostredí AMBER 
 

 

Obr. 27  Submodel transportu v poli blízkych interakcií v prostredí AMBER 
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Geosféra je modelovaná sériou 10 základných kompartmentov, ako je zrejmé zo submodelu 
pre geosféru je znázornenom na Obr. 28. Pretože pozdĺžna disperzia je závislá od rozdielu 
koncentrácií (koncentračnom gradiente), tento proces je modelovaný pomocou dvoch 
transferov: disperziou smerom dopredu a disperziou smerom dozadu. Podobným spôsobom je 
modelovaný aj difúzny prenos kontaminantov do puklín. V poradí posledným 
kompartmentom geosféry je „Aquifer“, ktorý reprezentuje studňu, ako zdroj vody. 
 

 
Obr. 28  Submodel transportu geosférou v prostredí AMBER 
 
Biosféra je reprezentovaná relatívne jednoducho jedným kompartmentom predstavujúcim 
pôdu, a ďalším kompartmentom s názvom „Elsewhere“, v ktorom sa sústreďujú kontaminanty 
opúšťajúce úložný systém v dôsledku erózie alebo desorpcie. Rádiokontaminanty sa do pôdy 
dostávajú počas zavlažovania vodou zo studne. Všetky ostatné pochody v biosfére sú 
reprezentované rovnovážnymi procesmi, ktoré sú v kóde AMBER definované ako takzvané 
pozorovateľské veličiny, pričom nie je potrebné definovať k tomuto účelu samostatné 
kompartmenty. Submodel pre biosféru je znázornený na Obr. 29. 
 

 
Obr. 29  Submodel transportu biosférou v prostredí AMBER 
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5 Výsledky dizertácie s uvedením nových poznatkov 
 
Nasledovná kapitola obsahuje výsledky modelových výpočtov pre 3 hodnotené varianty 
jadrových palivových cyklov: UOX, MOX a IMF. Prezentované sú výsledky celkovej ročnej 
individuálnej efektívnej dávky pre jedinca z kritickej skupiny obyvateľstva (ďalej len dávka 
z ožiarenia), časový priebeh celkovej aj relatívnej rádiotoxicity inventára a nutný čas izolácie. 
Samostatná podkapitola je venovaná zhodnoteniu výsledkov citlivostnej analýzy.  

5.1 Dávka z ožiarenia 

5.1.1 Variant UOX 
Maximum celkovej dávky z ožiarenia pre variant UOX nastáva v roku 6,13.103 a jeho 
hodnota je 8,14.10-9 Sv/rok (z toho príspevok dominantného 129I tvorí 7,96.10-9 Sv/rok). 
Medzi najvýznamnejšie rádiokontaminanty v období do cca 3,2.106 rokov patria štiepne 
produkty 129I a 135Cs, v neskorších obdobiach dominujú 237Np a 226Ra. Časová závislosť je 
znázornená na Obr. 30, číselné výsledky výpočtov sú uvedené v Tab. 5. 

Tab. 5  Príspevok dominantných rádionuklidov k dávke z ožiarenia pre variant UOX 

Obdobie  Príspevok k dávke z ožiarenia 
od 

(roky) 
do 

(roky) 
dominantný 
rádionuklid 

maximum  
v roku 

max. hodnota 
(Sv/rok) 

1,00E+03 2,01E+05 129I 6,13E+03 7,96E-09 
2,01E+05 3,19E+06 135Cs 2,36E+05 3,62E-12 
3,19E+06 8,49E+06 237Np 3,76E+06 4,65E-13 
8,49E+06 1,00E+07 226Ra 1,00E+07 2,57E-13 

 

 
Obr. 30 Časová závislosť dávky z ožiarenia pre variant UOX 
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Celková ročná individuálna efektívna dávka pre jedinca z kritickej skupiny obyvateľstva 
(dávka z ožiarenia) je daná súčtom hodnôt interného ožiarenia z ingescie, interného ožiarenia 
z  inhalácie a externého ožiarenia. Je preto účelné analyzovať významnosť jednotlivých 
príspevkov v závislosti na čase. Výsledky tejto analýzy pre variant UOX preukázali, že počas 
celého hodnoteného obdobia zostáva dominantným príspevkom ožiarenia ingescia. Dávka 
z ingescie je spôsobená konzumáciou kontaminovaných potravín rastlinného a živočíšneho 
pôvodu a pitnej vody a jej max. hodnota je 8,13.10-9 Sv/rok. Dávka z inhalácie je spôsobená 
rádionuklidmi, ktoré sa po čase koncentrujú v pôde a následne sa dostávajú do vzduchu 
v podobe prachu. Jej max. hodnota je 8,66.10-12 Sv/rok. Rádionuklidy prítomné v pôde 
spôsobujú okrem dávky z inhalácie aj externé ožiarenie, ktorého max. hodnota je 5,93.10-12 
Sv/rok. Relatívna významnosť inhalácie a externého ožiarenia v čase rastie až o 2 rády, čo je 
spôsobené schopnosťou niektorých rádionuklidov koncentrovať sa v pôde. Časová závislosť 
je znázornená na Obr. 31, číselné výsledky výpočtov sú uvedené v Tab. 6. 
 
Tab. 6 Číselné hodnoty príspevkov dávky z ožiarenia pre variant UOX 
 

Obdobie  
(roky) 

Ingescia 
(Sv/rok) 

Inhalácia 
(Sv/rok) 

Ext. ožiarenie 
(Sv/rok)  

SPOLU 
(Sv/rok) 

6,13E+03 8,13E-09 8,66E-12 5,93E-12 8,14E-09 
1,00E+04 3,12E-09 3,02E-12 2,34E-12 3,13E-09 
1,00E+05 1,07E-10 2,89E-13 6,73E-14 1,08E-10 
1,00E+06 3,12E-12 2,82E-13 2,77E-14 3,43E-12 
1,00E+07 3,08E-13 1,24E-13 4,89E-14 4,81E-13 

 

 

Obr. 31  Štruktúra a časová závislosť dávky z ožiarenia pre variant UOX 
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5.1.2 Variant MOX 
 
Maximum celkovej dávky z ožiarenia pre variant MOX nastáva v roku 6,13.103 a jeho 
hodnota je 1,04.10-9 Sv/rok (z toho príspevok dominantného 129I tvorí 1,03.10-9 Sv/rok). 
V porovnaní s referenčným variantom UOX to predstavuje 7,83 násobný pokles, ktorý je 
spôsobený najmä nízkou rýchlosťou degradácie matrice VAO a nižším obsahom významných 
rádiokontaminantov. Medzi najvýznamnejšie rádiokontaminanty v období do cca 1,67.106 

rokov patria štiepne a aktivačné produkty 129I, 36Cl, 79Se, 14C, 99Tc a 135Cs. V neskorších 
obdobiach sa stávajú významnými aktinoidy a ich dcérske produkty, najmä 237Np, 226Ra a 
229Th. Priebeh dávky z ožiarenia je znázornený na Obr. 32, číselné výsledky výpočtov sú 
uvedené v Tab. 7. 
 
Tab. 7 Príspevok dominantných rádionuklidov k dávke z ožiarenia pre variant MOX 
 

Obdobie  Príspevok k dávke z ožiarenia 
od 

(roky) 
do 

(roky) 
dominantný 
rádionuklid 

maximum v roku hodnota 
(Sv/rok) 

1,00E+03 2,01E+05 129I 6,13E+03 1,03E-09 
2,01E+05 1,67E+06 135Cs 2,36E+05 5,16E-13 
1,67E+06 1,00 E+07 237Np 3,19E+06 2,45E-13 

 

 
Obr. 32  Časová závislosť dávky z ožiarenia pre variant MOX 



FEI STU 
Bratislava 

Metodika hodnotenia palivových cyklov z hľadiska dlhodobej 
bezpečnosti pri ukladaní VJP a VAO KJFT 

 
 

75/77 

Výsledky analýzy pre variant MOX tiež preukázali, že počas celého hodnoteného obdobia 
zostáva dominantným príspevkom ožiarenia ingescia spôsobená konzumáciou 
kontaminovaných potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a kontaminovanej pitnej vody. 
Maximálna hodnota pre dávku spôsobenú ingesciou je 1,03.10-9 Sv/rok. Dávka z inhalácie 
spôsobená rádionuklidmi, ktoré sa po čase koncentrujú v pôde a následne sa dostávajú do 
vzduchu v podobe kontaminovaného prachu vykazuje max. hodnotu 1,08.10-12 Sv/rok. 
Rádionuklidy prítomné v pôde spôsobujú aj externé ožiarenie, ktorého maximálna hodnota 
dosahuje 7,68.10-13 Sv/rok. 

Časová závislosť a štruktúra dávky z ožiarenia pre variant MOX je znázornená na Obr. 33, 
číselné výsledky výpočtov sú uvedené v Tab. 8. 
 
Tab. 8 Číselné hodnoty príspevkov dávky z ožiarenia pre variant MOX 
 

Obdobie  
(roky) 

Ingescia 
(Sv/rok) 

Inhalácia 
(Sv/rok) 

Ext. ožiarenie 
(Sv/rok)  

SPOLU 
(Sv/rok) 

6,13E+03 1,03E-09 1,08E-12 7,68E-13 1,04E-09 
1,00E+04 4,01E-10 4,51E-13 3,00E-13 4,02E-10 
1,00E+05 1,42E-11 9,01E-14 1,37E-14 1,43E-11 
1,00E+06 7,47E-13 1,85E-13 2,12E-14 9,52E-13 
1,00E+07 1,43E-13 5,49E-14 8,73E-15 2,07E-13 

 
 

 

Obr. 33  Štruktúra a časová závislosť dávky z ožiarenia pre variant MOX 
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5.1.3 Variant IMF 
 
Maximum celkovej dávky z ožiarenia pre variant IMF nastáva v roku 6,13.103 a jeho hodnota 
je 5,69.10-10 Sv/rok (z toho príspevok dominantného 129I tvorí 5,47.10-10 Sv/rok). V porovnaní 
s referenčným variantom UOX to predstavuje 14,3 násobný pokles. Je to spôsobené nízkou 
rýchlosťou degradácie použitej inertnej matrice TP a tiež sklenej matrice VAO. V období do 
1,78.105 rokov je dominantným rádionuklidom 129I, neskôr do doby 4,23.106 rokov 135Cs 
a v neskorších obdobiach opäť 129I až po koniec hodnoteného obdobia. Medzi ďalšie 
významné rádiokontaminanty patria najskôr aktivačné produkty 36Cl a 14C, štiepne produkty 

79Se, 99Tc, v neskorších obdobiach sa stávajú významnými aj aktinoidy a ich dcérske 
produkty, najmä 237Np, 226Ra a 229Th. Priebeh dávky z ožiarenia pre variant IMF je 
znázornený na Obr. 34, číselné výsledky výpočtov sú uvedené v Tab. 9. 
 
Tab. 9  Príspevok dominantných rádionuklidov k dávke z ožiarenia pre variant IMF 
 

Obdobie  Príspevok k dávke z ožiarenia 
od 

(roky) 
do 

(roky) 
dominantný 
rádionuklid 

maximum v roku hodnota 
(Sv/rok) 

1,00E+03 1,78E+05 129I 6,13E+03 5,47E-10 
1,78E+05 4,23E+06 135Cs 1,78E+05 9,08E-13 
4,23E+06 1,00 E+07 129I 4,23E+06 7,49E-14 

 

 
Obr. 34  Časová závislosť dávky z ožiarenia pre variant IMF 
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Výsledky analýzy pre variant IMF tiež preukázali, že počas celého hodnoteného obdobia 
zostáva dominantným príspevkom ožiarenia ingescia spôsobená konzumáciou 
kontaminovaných potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a pitnej vody (podobne ako bolo 
zistené pri variantoch UOX a MOX). Maximálna hodnota ožiarenia z ingescie je 5,68.10-10 
Sv/rok. Dávka z inhalácie spôsobená rádionuklidmi, ktoré sa po čase koncentrujú v pôde 
a následne sa dostávajú do vzduchu v podobe prachu, vykazuje max. hodnotu 8,96.10-13 
Sv/rok. Rádionuklidy prítomné v pôde spôsobujú aj externé ožiarenie, ktorého maximum 
dosahuje hodnotu 4,73.10-13 Sv/rok. 

Časová závislosť a štruktúra dávky z ožiarenia pre variant IMF je znázornená na Obr. 35, 
číselné výsledky výpočtov sú uvedené v Tab. 10. 
 
Tab. 10 Číselné hodnoty príspevkov dávky z ožiarenia pre variant IMF 
 

Obdobie  
(roky) 

Ingescia 
(Sv/rok) 

Inhalácia 
(Sv/rok) 

Ext. ožiarenie 
(Sv/rok)  

SPOLU 
(Sv/rok) 

6,13E+03 5,68E-10 8,96E-13 4,73E-13 5,69E-10 
1,00E+04 2,93E-10 4,31E-13 2,28E-13 2,94E-10 
1,00E+05 1,38E-11 6,29E-14 7,62E-15 1,39E-11 
1,00E+06 7,44E-13 3,12E-14 2,38E-15 7,78E-13 
1,00E+07 8,11E-14 9,89E-15 2,31E-15 9,33E-14 

 
 

 
Obr. 35 Štruktúra a časová závislosť dávky z ožiarenia pre variant IMF 
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5.1.4 Dávka z ožiarenia – porovnanie variantov 
 
Porovnaním priebehu celkovej dávky z ožiarenia je zrejmé, že výsledky pre varianty IMF 
a MOX majú podobné charakteristiky, menej priaznivé hodnoty boli zistené pre variant UOX. 
Tento rozdiel bol spôsobený nielen vyhorením niektorých TRU, ale aj voľbou matrice pre 
fixáciu rádionuklidov. Vyšší podiel RAO fixovaných v stabilnejšej sklenej matrici sa pri 
cykloch MOX a IMF prejaví pomalším uvoľňovaním rádionuklidov v porovnaní 
s referenčným cyklom UOX. Pre cyklus UOX má vypočítaná maximálna dávka z ožiarenia 
hodnotu 8,14.10-9 Sv/rok, pre cyklus MOX 1,04.10-9 Sv/rok a pre cyklus IMF 5,69.10-10 
Sv/rok. Maximálna dávka z ožiarenia nastáva v dobe 6,13.103 rokov pre všetky hodnotené 
cykly. Z hľadiska štruktúry dávky z ožiarenia počas celého hodnoteného obdobia je 
dominantným príspevkom ingescia, i keď relatívna významnosť inhalácie a externého 
ožiarenia v čase rastie. Priebeh je znázornený na Obr. 36, číselné výsledky sú v Tab. 11. 
 
Tab. 11 Číselné hodnoty dávky z ožiarenia pre jednotlivé varianty 
 

Obdobie  
(roky) 

UOX  
(Sv/rok) 

MOX 
(Sv/rok) 

IMF 
(Sv/rok)  

6,13E+03 8,14E-09 1,04E-09 5,69E-10 
1,00E+04 3,13E-09 4,02E-10 2,94E-10 
1,00E+05 1,08E-10 1,43E-11 1,39E-11 
1,00E+06 3,43E-12 9,52E-13 7,78E-13 
1,00E+07 4,81E-13 2,07E-13 9,33E-14 

 
 

 
Obr. 36 Časová závislosť dávky z ožiarenia pre jednotlivé varianty 
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5.2 Rádiotoxicita inventára 

5.2.1 Variant UOX 
 
Priebeh celkovej rádiotoxicity inventára VJP pre variant UOX je znázornený na Obr. 37, 
číselné údaje pre dominantné rádionuklidy sú uvedené v Tab. 12. Z výsledkov je zrejmé, že 
v hodnotenom období 102 až 107 rokov budú dominantnými postupne nasledovné 
rádionuklidy: 241Am, 240Pu, 239Pu, 210Po, 229Th a 210Po. 

 
Tab. 12 Rádiotoxicita inventára - dominantné rádionuklidy pre variant UOX 
 

Obdobie od 
(roky) 

Obdobie do 
(roky) 

Dominantný rádionuklid 

1,00E+02 1,41E+03 241Am 
1,41E+03 6,28E+03 240Pu 
6,28E+03 1,23E+05 239Pu 
1,23E+05 6,57E+05 210Po 
6,57E+05 4,22E+06 229Th 
4,22E+06 1,00E+07 210Po 

 
 

 
Obr. 37 Časová závislosť rádiotoxicity pre variant UOX 
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5.2.2 Variant MOX 
 
Priebeh celkovej rádiotoxicity inventára VJP a VAO pre variant MOX je znázornený na Obr. 
38, číselné údaje pre dominantné rádionuklidy sú uvedené v Tab. 13. Z výsledkov je zrejmé, 
že v hodnotenom období 102 až 107 rokov budú dominantnými postupne nasledovné 
rádionuklidy: 241Am,  240Pu, 239Pu, 210Po a 229Th.  

 
Tab. 13 Rádiotoxicita inventára - dominantné rádionuklidy pre variant MOX 
 

Obdobie od 
(roky) 

Obdobie do 
(roky) 

Dominantný rádionuklid 

1,00E+02 1,42E+03 241Am 
1,42E+03 9,11E+04 240Pu 
9,11E+04 1,23E+05 239Pu 
1,23E+05 4,53E+05 210Po 
4,53E+05 1,00E+07 229Th 

 
 

 
Obr. 38 Časová závislosť rádiotoxicity pre variant MOX 
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5.2.3 Variant IMF 
 
Priebeh celkovej rádiotoxicity inventára VJP a VAO pre variant IMF je znázornený na Obr. 
39, číselné údaje pre dominantné rádionuklidy sú uvedené v Tab. 14. Z výsledkov je zrejmé, 
že v hodnotenom období 102 až 107 rokov budú dominantnými postupne nasledovné 
rádionuklidy: 241Am, 239Pu, 210Po a 229Th. 

 
Tab. 14 Rádiotoxicita inventára - dominantné rádionuklidy pre variant IMF 
 

Obdobie od 
(roky) 

Obdobie do 
(roky) 

Dominantný rádionuklid 

1,00E+02 6,73E+02 241Am 
6,73E+02 1,48E+05 239Pu 
1,48E+05 4,53E+05 210Po 

4,53E+05 1,00E+07 229Th 
 
 

 
Obr. 39 Časová závislosť rádiotoxicity rádionuklidov pre variant IMF 
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5.2.4 Celková rádiotoxicita inventára - porovnanie variantov 
 
Krivka celkovej rádiotoxicity vyjadruje súčet rádiotoxicity všetkých významných 
rádiokontaminantov zastúpených v inventári VJP/VAO. Najvyššiu rádiotoxicitu vykazuje 
referenčný variant UOX, pri variante MOX sa poklesom rádiotoxicity prejavilo vyhorenie Pu 
a pri variante IMF aj vyhorenie niektorých minoritných aktinoidov. Tento pokles je výraznejší 
najmä v období do 104 rokov. Priebeh celkovej rádiotoxicity pre hodnotené varianty je 
znázornený na Obr. 40, číselné výsledky výpočtov sú uvedené v Tab. 15. 
 
Tab. 15 Číselné hodnoty celkovej rádiotoxicity pre jednotlivé varianty 
 

Obdobie  
(roky) 

UOX  
(Sv) 

MOX 
(Sv) 

IMF 
(Sv) 

1,00E+02 1,68E+08 1,29E+08 3,74E+07 
1,00E+03 4,33E+07 3,11E+07 1,18E+07 
1,00E+04 1,12E+07 7,05E+06 5,46E+06 
1,00E+05 9,03E+05 5,45E+05 4,53E+05 
1,00E+06 2,11E+05 1,21E+05 7,46E+04 
1,00E+07 6,39E+04 1,16E+04 1,29E+04 

 
 

 
Obr. 40 Časová závislosť celkovej rádiotoxicity pre jednotlivé varianty 
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5.2.5  Relatívna rádiotoxicita inventára - porovnanie variantov 
 
Krivka relatívnej rádiotoxicity inventára má trvalo klesajúci priebeh a vyjadruje pomer medzi 
celkovou rádiotoxicitou palivového cyklu v danom čase a rádiotoxicitou prírodného uránu 
použitého na výrobu čerstvého paliva. Hodnota relatívnej rádiotoxicity pre cyklus UOX klesá 
pod hodnotu 1 v roku 7,07.105, pre cyklus MOX v roku 5,12.105 a pre cyklus IMF v roku 
2,95.105. Tieto doby predstavujú tzv. nutný čas izolácie (viď. Obr. 42). Priebeh relatívnej 
rádiotoxicity inventára pre hodnotené varianty je znázornený na Obr. 41, číselné výsledky 
výpočtov sú uvedené v Tab. 16. 
 
Tab. 16 Číselné hodnoty relatívnej rádiotoxicity pre jednotlivé varianty 
 

Obdobie  
(roky) 

UOX  
 

MOX 
 

IMF 
 

1,00E+02 2,43E+04 1,85E+04 5,36E+03 
1,00E+03 6,14E+03 4,41E+03 1,68E+03 
1,00E+04 1,40E+03 8,82E+02 6,85E+02 
1,00E+05 2,19E+01 1,32E+01 1,10E+01 
1,00E+06 6,45E-01 3,72E-01 2,28E-01 
1,00E+07 1,97E-01 3,55E-02 3,99E-02 

 
 

 
Obr. 41  Časová závislosť relatívnej rádiotoxicity pre jednotlivé varianty 



FEI STU 
Bratislava 

Metodika hodnotenia palivových cyklov z hľadiska dlhodobej 
bezpečnosti pri ukladaní VJP a VAO KJFT 

 
 

84/86 

 

7.07E+05

5.12E+05

2.95E+05

0.00E+00 2.00E+05 4.00E+05 6.00E+05 8.00E+05

roky

UOX

MOX

IMF

va
ria

nt
y

Nutný čas izolácie

 
Obr. 42  Nutný čas izolácie pre jednotlivé varianty 
 

5.3 Citlivostná analýza 
 
Cieľom citlivostnej analýzy bolo preukázanie vplyvu niektorých vstupných parametrov na 
celkový výsledok hodnotenia, pričom výsledok bol počítaný pre 400 %, 200 %, 100 %, 50 % 
a 25 % ich pôvodnej hodnoty. Medzi hodnotené vstupné parametre patria: 

• Darcyho rýchlosť 
• Vzdialenosť studne 
 

5.3.1 Darcyho rýchlosť prúdenia vody 
 
Vplyv zmeny Darcyho rýchlosti prúdenia podzemnej vody na priebeh dávky z ožiarenia je 
zrejmý z  Obr. 43, číselné hodnoty sú uvedené v Tab. 17. Spomalenie rýchlosti prúdenia vody 
v geosfére výrazne vplýva na posun maxima dávky z ožiarenia smerom vpravo a spôsobí 
pokles jeho hodnoty z dôvodu rádioaktívnej premeny. Dávka z ožiarenia je v období do cca 
106 rokov spôsobená výhradne vysokomobilnými štiepnymi produktmi, ktoré migrujú takmer 
súbežne s prúdením vody. Pri vysokých rýchlostiach prúdenia vody vzniká na začiatku 
hodnoteného obdobia výrazný lokálny pík, ktorý je spôsobený dominantným jódom. 
 
Tab. 17 Vplyv zmeny Darcyho rýchlosti prúdenia vody na dávku z ožiarenia 

Zmena Darcyho rýchlosti Názov 
parametra 400 % 200 % 100 % 50 % 25 % 

Hodnota max. dávky 
(Sv/rok) 

2,93E-08 1,52E-08 8,14E-09 4,55E-09 2,72E-09 

Doba max. dávky 
(roky) 

2,25E+03 3,54E+03 6,13E+03 1,17E+04 2,31E+04 
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Obr. 43  Vplyv zmeny Darcyho rýchlosti prúdenia vody na priebeh dávky z ožiarenia 

 
Citlivostnou analýzou bolo zistené, že pri zmene Darcyho rýchlosti prúdenia vody v intervale 
25-400 % maximálna dávka z ožiarenia rastie lineárne s rastúcou rýchlosťou prúdenia vody. 
Zistená rovnica regresnej priamky je y = 7.10-9.x + 1.10-9. Vplyv zmeny Darcyho rýchlosti 
prúdenia vody na hodnotu maximálnej dávky z ožiarenia znázorňuje nasledovný Obr. 44. 
 

Citlivostná analýza
Sledovanie vplyvu Darcyho rýchlosti

y = 7E-09x + 1E-09
R2 = 1

0,00E+00

5,00E-09

1,00E-08

1,50E-08

2,00E-08

2,50E-08

3,00E-08

3,50E-08

0% 100% 200% 300% 400% 500%
Zmena Darcyho rýchlosti

M
ax

. d
áv

ka
 (S

v/
ro

k)
 

 
Obr. 44  Vplyv Darcyho rýchlosti na maximálnu dávku z ožiarenia 
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Obr. č. 45 znázorňuje vplyv zmeny Darcyho rýchlosti prúdenia vody na dobu, v ktorej nastane 
maximálna dávka z ožiarenia. Citlivostnou analýzou bolo zistené, že v danom intervale 25-
400 % táto doba výrazne klesá s rastúcou rýchlosťou prúdenia vody približne podľa regresnej 
krivky y = 6675,2.x0,8457. 
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Obr. 45  Vplyv Darcyho rýchlosti na dobu maximálnej dávky z ožiarenia 

 

5.3.2 Vzdialenosť studne 
 
Vplyv vzdialenosti studne na priebeh dávky z ožiarenia je zrejmý a Obr. 46, číselné hodnoty 
sú uvedené v Tab. 18. Sledovaním vplyvu tohto parametra je možné zistiť významnosť 
retardačných vlastností geologickej bariéry vo vzťahu k spomaleniu migrácie 
rádiokontaminantov.  

Predĺženie transportnej vzdialenosti pre migráciu kontaminantov v geosfére sa umožní rozpad 
rádiokontaminantov oneskorením ich prieniku do biosféry. Podobne sa prejaví zvýšenie 
sorpčnej kapacity horninového masívu a difúzia do puklín. Výsledkom je výrazný pokles ich 
koncentrácie v biosfére s narastajúcou vzdialenosťou studne, čo má za následok zníženie 
výslednej dávky z ožiarenia. 
 
Tab. 18 Vplyv vzdialenosti studne na dávku z ožiarenia 
 

Zmena vzdialenosti studne Názov 
parametra 400 % 200 % 100 % 50 % 25 % 

Hodnota max. dávky 
(Sv/rok) 

2,89E-09 4,77E-09 8,14E-09 1,35E-08 2,03E-08 

Doba max. dávky 
(roky) 

2,16E+04 1,09E+04 6,13E+03 3,66E+03 2,40E+03 
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Obr. 46  Vplyv vzdialenosti studne na priebeh dávky z ožiarenia 
 
 
Vplyv zmeny vzdialenosti studne na hodnotu maximálnej dávky z ožiarenia znázorňuje 
nasledovný Obr. 47. Citlivostnou analýzou bolo zistené, že v danom intervale 25-400 % 
maximálna dávka z ožiarenia výrazne klesá s rastúcou vzdialenosťou úložiska od studne. 
Zistená rovnica regresnej krivky je y = 8.10-9.x-0,7126. 
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Obr. 47  Vplyv vzdialenosti studne na maximálnu dávku z ožiarenia 
 
Obr. č. 48 znázorňuje vplyv zmeny vzdialenosti studne na dobu, v ktorej nastane maximálna 
dávka z ožiarenia. Citlivostnou analýzou bolo zistené, že v danom intervale 25-400 % táto 
doba rastie približne lineárne s rastúcou vzdialenosťou od studne podľa regresnej priamky 
y = 5106,5.x + 1022,9. 
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Obr. 48  Vplyv vzdialenosti studne na dobu maximálnej dávky z ožiarenia 
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6 Súhrn výsledkov, nových poznatkov, závery pre prax a rozvoj 
vednej disciplíny 

6.1 Súhrn výsledkov a nových poznatkov 
 

Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá problematikou finálneho zneškodňovania VJP 
a VAO, ktorá sa v súčasnosti stáva aktuálnym vedecko-technickým problémom. Základným 
cieľom bolo vypracovanie metodiky použiteľnej pre hodnotenie palivových cyklov z hľadiska 
dlhodobej bezpečnosti pri ukladaní VJP a VAO. Riešenie bolo najskôr zamerané na 
zhodnotenie súčasného stavu v oblasti preukazovania bezpečnosti pri hlbinnom ukladaní. 
Pozornosť bola pritom zameraná najmä na krajiny, ktoré sú lídrami vo výskume 
a implementácii hlbinného ukladania (Belgicko, Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko, USA). 
Zhodnotené boli tiež výsledky programu vývoja hlbinného úložiska v Slovenskej republike. 
Takto získané poznatky boli využité pri tvorbe predmetnej metodiky s cieľom vypracovať 
nové komplexnejšie riešenie v porovnaní s doterajšími prístupmi. 

V rámci zvolenej metódy spracovania boli v prvom kroku popísané základné charakteristiky 
hodnotených jadrových palivových cyklov, ktoré boli získané účasťou v medzinárodnom 
výskumnom programe RED-IMPACT [31]. Prvým hodnoteným cyklom bol UOX, teda 
použitie paliva na báze UO2 a  priame ukladanie VJP bez prepracovania. Druhým 
hodnoteným cyklom bol MOX, ktorý je založený na použití paliva pozostávajúceho zo zmesi 
oxidov uránu UO2 a plutónia PuO2. Tretím hodnoteným cyklom bol IMF, ktorý predpokladá 
použitie inertnej palivovej matrice na báze ZrO2. 

V ďalšom kroku bol realizovaný popis vlastností softvérového prostredia použitého pre 
implementáciu modelu, ktorým sa stal výpočtový kód AMBER. Ide o dynamický 
kompartmentový nástroj, ktorý je schopný hodnoverne reprezentovať migráciu 
kontaminantov v rámci úložného systému. Bolo preukázané, že tento kód je dostatočne 
flexibilný na to, aby s jeho použitím bolo možné realizovať nielen výpočet ročnej efektívnej 
dávky, ale aj výpočet rádiotoxicity a iných parametrov.  

S cieľom umožniť komplexnejšie hodnotenie palivových cyklov bol následne realizovaný 
výber a charakterizácia jednotlivých bezpečnostných indikátorov. Základnou požiadavkou pri 
ich výbere bola schopnosť s dostatočnou presnosťou charakterizovať mieru potenciálneho 
dlhodobého rizika vyplývajúceho z prítomnosti rádionuklidov s dlhou dobou polpremeny 
v inventári úložiska. Vybrané indikátory by mali nielen preukázateľným spôsobom 
dokladovať splnenie legislatívnych požiadaviek, ale aj poskytnúť dostatok informácií pre 
správnu voľbu typu úložiska, výber vhodnej lokality a hostiteľského geologického prostredia, 
typ inžinierskych bariér a pod. Keďže žiadny z nich nespĺňa všetky stanovené požiadavky 
súčasne, bolo navrhnuté uvažovať nasledovnú skupinu bezpečnostných indikátorov: 

• ročná individuálna efektívna dávka (pre evolučný scenár), 
o interné ožiarenie ingesciou (voda, potraviny), 
o interné ožiarenie inhaláciou (vzduch s obsahom kontaminovaného prachu), 
o externé ožiarenie (pobyt na kontaminovanej pôde), 

• rádiotoxicita inventára, 
o celková rádiotoxicita inventára, 
o relatívna rádiotoxicita inventára, 
o nutný čas izolácie. 
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Nadväzné práce boli orientované na vypracovanie zoznamu rádionuklidov významných 
z hľadiska bezpečnosti hlbinného ukladania a popis ich základných vlastností. Tento krok bol 
nevyhnutný z toho dôvodu, že modelovať celkový počet štiepnych produktov, aktivačných 
produktov a aktinoidov (vrátane premenových radov) je ťažko realizovateľné a v konečnom 
dôsledku značne neefektívne. Medzi použité kritériá pri ich výbere patrili hlavne radiačná 
a chemická toxicita, chemické a rádiochemické vlastnosti, koncentrácia a taktiež doba 
polpremeny. Nedeliteľnou súčasťou riešenia bol popis procesov, ktoré prebiehajú v úložnom 
systéme so zameraním na mechanizmy degradácie matrice VJP/VAO a transport 
rádiokontaminantov inžinierskymi bariérami a geosférou. S použitím zahraničných, ale 
i domácich informácií bol vypracovaný popis multibariérového konceptu ukladania pre 
podmienky SR, ktorý obsahuje inventár úložiska, zložky inžinierskych bariér (kontajner, 
tlmiaci/tesniaci/výplňový materiál), geologickú bariéru a niektoré zložky biosféry. 

Riešenie bolo v ďalších krokoch zamerané na bezpečnostnú analýzu geologického úložného 
systému. Súčasťou riešenia v tejto časti bolo najskôr vypracovanie konceptu ukladania a 
charakterizácia základných prvkov úložného systému. Očakávaný vývoj a chovanie sa 
úložného systému v budúcnosti boli popísané v referenčnom scenári, ktorým je v tomto 
prípade evolučný scenár (niekedy označovaný aj ako scenár normálneho vývoja). Podkladom 
pre vypracovanie scenára sa stal zoznam relevantných FEP, tvoriaci súčasť zaužívanej 
metodiky pre tvorbu scenárov. Mimoriadna pozornosť bola venovaná získavaniu vstupných 
parametrov použitých na zostavenie koncepčného a matematického modelu. S použitím 
uvedených informácií a podkladov bolo možné pristúpiť k implementácii matematického 
modelu a databázy vstupných parametrov vo výpočtovom prostriedku AMBER, čo tvorí 
kľúčový prínos predkladanej dizertačnej práce.  

 

6.2 Závery pre prax a rozvoj vednej disciplíny 
 

Výsledky dizertácie potvrdili, že implementácia hlbinného ukladania VJP/VAO zostáva 
nevyhnutná nielen pre otvorený palivový cyklus, ale aj v prípade použitia alternatívnych 
palivových cyklov. Metódy separácie a transmutácie dlhožijúcich rádionuklidov však 
pozitívne ovplyvňujú množstvo a formu odpadov na uloženie, redukujú ich rádiotoxicitu 
a znižujú výslednú dávku z ožiarenia vplyvom použitia stabilnejšej matrice pre fixáciu VAO 
v porovnaní s matricou VJP. Nemenej významným prínosom ich použitia je skrátenie 
hodnotiaceho obdobia na preukazovanie bezpečnosti, čo súvisí so zvyšovaním hodnovernosti 
získaných výsledkov (z dôvodu redukcie neurčitosti).  

Z dôvodu porovnateľnosti získaných výsledkov boli výpočty bezpečnostných indikátorov 
realizované pre množstvo VJP/VAO ekvivalentné produkcii 1 TWhe. Na základe získaných 
výsledkov možno konštatovať, že z hľadiska dlhodobej bezpečnosti sa ako najvýhodnejšie 
javí použitie alternatívnych palivových cyklov typu MOX, resp. IMF. Tieto palivové cykly 
dosahujú nižšie percentuálne zastúpenie niektorých bezpečnostne významných rádionuklidov 
vplyvom čiastočného vyhorenia TRU, čo má za následok zníženie ročnej individuálnej 
efektívnej dávky, ako aj celkovej rádiotoxicity inventára. Najmä palivový cyklus IMF je 
možné považovať z tohto pohľadu za perspektívny variant, avšak jeho technickú použiteľnosť 
a hlavne ekonomickú návratnosť bude potrebné dokladovať aj v reálnej prevádzke. 

S ohľadom na maximálnu ročnú efektívnu dávku medzi dominantné rádiokontaminanty 
v dobe do cca 106 rokov patria takmer výhradne dlhožijúce aktivačné a štiepne produkty, 
najmä 129I, 14C, 36Cl, 79Se, 99Tc a 135Cs. V neskorších časových obdobiach sa stávajú 
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dominantnými rádionuklidy premenových radov 4n+1 a 4n+2 (najmä 226Ra, 237Np, 233U a 
229Th), čo súvisí s veľmi dlhou dobou polpremeny rodičovských aktinoidov a tiež s nízkou 
rýchlosťou ich migrácie. Výsledky pre cykly IMF a MOX majú podobné charakteristiky, 
menej priaznivé hodnoty boli zistené pre cyklus UOX. Pre cyklus UOX má vypočítaná 
maximálna dávka z ožiarenia hodnotu 8,14.10-9 Sv/rok, pre cyklus MOX 1,04.10-9 Sv/rok 
a pre cyklus IMF 5,69.10-10 Sv/rok. Maximálna dávka z ožiarenia nastáva v dobe 6,13.103 
rokov pre všetky hodnotené cykly. Získané výsledky potvrdili výrazný vplyv použitej matrice 
VJP resp. VAO. Sklená matrica používaná pre fixáciu VAO z prepracovania vykazuje o 1-2 
rády nižšiu mieru rozpustnosti v porovnaní s VJP a odstraňuje nežiaduce okamžité 
uvoľňovanie niektorých rádiokontaminantov. Táto skutočnosť zvýhodňuje cykly MOX a IMF 
v porovnaní s referenčným cyklom UOX pri výpočte ročnej efektívnej dávky z ožiarenia. 

S ohľadom na rádiotoxicitu, medzi dominantné rádiokontaminanty v čase od 103 do 105 rokov 
patria 241Am, 240Pu a 239Pu, neskôr v období od 105 do 107 rokov dominujú  210Po, 229Th a 
210Pb. Najvyššiu rádiotoxicitu vykazuje variant UOX, pri variante MOX sa prejavilo 
vyhorenie Pu a pri variante IMF aj vyhorenie niektorých minoritných aktinoidov výraznejším 
poklesom rádiotoxicity najmä v období do 104 rokov. Hodnota relatívnej rádiotoxicity pre 
cyklus UOX klesá pod hodnotu 1 v roku 7,07.105, pre cyklus MOX v roku 5,12.105 a pre 
cyklus IMF v roku 2,95.105. Tieto hodnoty predstavujú tzv. nutný čas izolácie. 

Ďalej bolo zistené, že pokles obsahu plutónia a minoritných aktinoidov síce priamo vplýva na 
zníženie rádiotoxicity, ale nemusí v konečnom dôsledku znamenať pokles radiačného vplyvu 
na biosféru. Je to spôsobené skutočnosťou, že na maximálnej hodnote ožiarenia sa podieľajú 
najmä dlhožijúce štiepne produkty, ktoré týmto spôsobom nie je možné účinne transmutovať. 
Dôvodom ich výrazného vplyvu je vysoká mobilita v geosfére, ako aj významný podiel 
okamžite uvoľniteľnej aktivity z medzery medzi palivovými tabletami a pokrytím paliva. 
Významný je v tomto smere spôsob migrácie rádionuklidov preferenčnými cestami smerom 
od zdroja cez pole blízkych interakcií (inžinierske bariéry), pole vzdialených interakcií 
(okolitá hostiteľská hornina) až do biosféry. Rádionuklidy sú po porušení integrity kontajnera 
postupne rozpúšťané v podzemnej vode, časť z nich je účinne sorbovaná tlmiacim a tesniacim 
materiálom, ako aj okolitým horninovým prostredím. Vysokomobilné rádiokontaminanty (ako 
napr. I, C, Cl, Se) vykazujú nízku mieru sorpcie v závislosti od koeficientu Kd, sú teda 
schopné šíriť sa v prostredí takmer súbežne s prúdením vody. V dôsledku  retardačných 
vlastností inžinierskych a geologických bariér, krátkožijúce rádionuklidy nie sú prakticky 
schopné dosiahnuť biosféru. Ostatné dlhožijúce rádiokontaminanty sa môžu v neskorých 
časových obdobiach dostať až na povrch a spôsobiť dávku z ožiarenia. Ďalšia príčina 
významu štiepnych produktov spočíva v rozdielnej rozpustnosti kontaminantov v podzemnej 
vode. Miera rozpustnosti je vo väčšine prípadov prísne limitovaná pre aktinoidy, ale len 
výnimočne pre štiepne produkty. Uvedené konštatovania platia pre evolučný scenár a ďalšie 
scenáre, kde dominantný spôsob prenosu rádiokontaminantov do biosféry je transport 
podzemnou vodou. Rozdielna situácia nastáva pri hodnotení narušiteľských scenárov, kedy 
zníženie rádiotoxicity má priamy vplyv na pokles ročnej efektívnej dávky. 

Vypracovaný model umožnil efektívnym spôsobom realizovať citlivostnú analýzu s cieľom 
identifikovať relatívnu významnosť jednotlivých vstupných parametrov a sledovať ich vplyv 
na celkový výsledok hodnotenia. V rámci citlivostnej analýzy bolo zistené, že výsledné 
hodnoty ožiarenia sú citlivé hlavne na Darcyho rýchlosť prúdenia podzemnej vody. Zmena 
tohto parametra pomerne výrazne vplýva na lokálne maximá všetkých zastúpených 
rádiokontaminantov. Spomalenie rýchlosti prúdenia vody v geosfére výrazne vplýva na posun 
maxima dávky z ožiarenia smerom vpravo a následný pokles jeho hodnoty z dôvodu 
rádioaktívnej premeny. Pri vysokých rýchlostiach prúdenia vody vzniká na začiatku 
hodnoteného obdobia výrazný lokálny pík, ktorý je spôsobený dominantným jódom. 
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6.3 Význam, vedecký prínos a možnosti použitia navrhnutej metodiky 
 
Kľúčové prínosy predkladanej dizertačnej práce pre rozvoj vednej disciplíny a možnosti jej 
použitia je možné zhrnúť nasledovne: 

• Navrhnutá metodika prináša nový komplexný prístup k hodnoteniu palivových cyklov 
z hľadiska dlhodobej bezpečnosti pri hlbinnom ukladaní VJP a VAO, ktorý je 
založený na použití viacerých bezpečnostných indikátorov. 

• Predkladaná práca vytvára základ pre strategické rozhodovanie o ďalšom smerovaní 
jadrovej energetiky s ohľadom na aplikáciu alternatívnych palivových cyklov. S jej 
použitím je možné efektívnym spôsobom hodnotiť vplyv separácie a transmutácie 
rádionuklidov na bezpečnosť hlbinného ukladania.  

• Významným prínosom práce je zostavenie podrobného  modelu hlbinného 
geologického úložiska pre kryštalické horninové prostredia, ktorý je plne 
aplikovateľný pri preukazovaní bezpečnosti v podmienkach SR. Model je zostavený 
s použitím softvéru AMBER. V rámci modelu je integrovaná sústava matematických 
vzťahov a databáza relevantných vstupných parametrov, ktoré charakterizujú 
uvoľňovanie a transport rádiokontaminantov z úložiska až po biosféru. 

• Funkčnosť vypracovaného modelu bola verifikovaná realizáciou modelových 
výpočtov pre referenčný palivový cyklus UOX a alternatívne palivové cykly MOX a 
IMF. Výsledky jednoznačne preukázali potenciál pokročilých palivových cyklov pre 
znižovanie ročnej efektívnej dávky z ožiarenia, ako aj celkovej rádiotoxicity inventára. 

• Nemenej dôležitým prínosom je citlivostná analýza, ktorá hodnotí významnosť 
a vplyv niektorých vstupných parametrov na celkový výsledok hodnotenia. Výsledky 
citlivostnej analýzy určujú najmä smerovanie ďalších výskumno-vývojových prác 
s cieľom zvýšiť presnosť týchto vstupných parametrov, čo sa následne 
prejaví zlepšením hodnovernosti výsledkov. 

• Predkladaná práca vytvára základ pre možnosť optimalizácie použitých bariér 
s ohľadom na ich zloženie a rozmery. S použitím vypracovaného modelu je možné 
sledovať ich významnosť v rámci celého multibariérového systému ukladania. Proces 
optimalizácie je dôležitý nielen z pohľadu celkovej funkčnosti úložného systému, ale 
aj z hľadiska ekonomického. 

 

S použitím vypracovanej metodiky vzniká možnosť hodnotiť a porovnávať jednotlivé jadrové 
palivové cykly z hľadiska dlhodobej bezpečnosti pri hlbinnom ukladaní VJP a VAO podľa 
viacerých kritérií. Keďže doposiaľ používané prístupy riešili uvedenú problematiku len 
parciálne, bol k tomuto účelu vypracovaný komplexný model. Vďaka tomu sme schopní  
počítať nielen efektívnu ročnú dávku pre jedinca z kritickej skupiny obyvateľstva, ale 
hodnotiť aj ostatné bezpečnostné indikátory, teda rádiotoxicitu a nutný čas izolácie. Týmto 
spôsobom je možné získať viac vstupných informácií, ktoré sú využiteľné v rámci 
multikriteriálnej analýzy. Pre kvalifikované rozhodovanie však bude potrebné v budúcnosti 
zvažovať aj také kritériá, ako sú: celkové náklady, prevádzková bezpečnosť, prevádzkové 
vplyvy na životné prostredie, použiteľnosť existujúcich technológií a zariadení a pod.  

Vypracovaný model je priamo použiteľný v rámci programu vývoja hlbinného úložiska SR. 
Pre oblasť bezpečnostných rozborov bude prioritnou možnosťou jeho uplatnenia 
preukazovanie súladu s požiadavkami dozorných orgánov a splnenie dávkových limitov pre 
jednotlivé scenáre. Legislatíva v tomto zmysle používa striktne deterministický prístup, ktorý 
je uplatnený aj v predkladanej dizertačnej práci. Význam hodnoverného a transparentného 
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preukazovania bezpečnosti je nielen vo vzťahu k dozorným orgánom, ale aj s ohľadom na 
verejnú mienku a názory laickej resp. odbornej verejnosti. Prieskumy verejnej mienky u nás 
i v zahraničí preukázali, že nedostatočne preukazné riešenie finálneho zneškodnenia RAO 
patrí medzi najčastejšie argumenty verejnosti proti využívaniu jadrovej energie.  

Navrhnutý model geologického úložného systému otvára aj ďalšie možnosti jeho využitia, 
ktoré spočívajú v porovnávaní funkčnosti jednotlivých variantov úložných systémov pri 
rovnakom palivovom cykle, avšak zmenených vstupných podmienkach. Týmto spôsobom je 
možné porovnávať napr. dlhodobú bezpečnosť ukladania v  kryštalických horninách 
s výsledkami pre sedimentárne horniny. Použitý model je zostavený takým spôsobom, že 
dokáže pracovať variantne s prúdením vody puklinovým, alebo poréznym horninovým 
prostredím. Zmena horninového prostredia je možná pomerne jednoducho zmenou 
predvoleného spôsobu prúdenia vody, pričom sa predpokladá znalosť základných vlastností 
použitého horninového prostredia. 

Záverom je potrebné zdôrazniť nemenej významnú možnosť využitia navrhnutej metodiky 
spolu s vypracovaným modelom v školstve. V poslednom období môžeme sledovať 
renesanciu jadrovej energetiky a s ňou súvisiaci narastajúci dopyt po vedeckých pracovníkoch 
v tomto sektore. Hodnoteniu bezpečnosti úložísk RAO bola doteraz venovaná pomerne malá 
pozornosť v porovnaní s významom, ktorý táto problematika predstavuje. Užívateľsky 
komfortný spôsob práce s výpočtovým kódom AMBER dáva k tomuto cieľu dobré 
predpoklady. V tomto smere bude nepochybne prínosná aj doposiaľ rozvinutá medzinárodná 
spolupráca s organizáciami používajúcimi navrhnutý softvér a následná výmena informácií. 
 

6.4 Odporúčania pre ďalší postup 
 

Nevyhnutným predpokladom úspešného preukazovania bezpečnosti pre podmienky SR je 
pokračovanie prác na vývoji hlbinného úložiska, ktoré boli utlmené koncom roku 2001. Na 
základe informácií Národného jadrového fondu sa dá reálne očakávať obnovenie prác na 
vývoji HÚ SR v rokoch 2009-2010. Najmä realizácia hlbinných vrtov v študijných lokalitách 
a následné vyhodnotenie hydrogeologického prieskumu dokáže odstrániť mnohé neurčitosti 
vo vstupných parametroch a zlepšiť tým hodnovernosť získaných výsledkov. 

V súvislosti s použitím alternatívnych palivových cyklov je možné odporučiť podrobnejšiu 
ekonomickú analýzu s cieľom vyčísliť úsporu nákladov na hlbinné ukladanie. Spoločným 
rysom všetkých alternatívnych palivových cyklov je výrazný pokles objemu ukladaných 
odpadov vplyvom prepracovania, kedy sú sekundárne VAO fixované vitrifikáciou. Je zrejmé, 
že pokles objemu ukladaných odpadov bude priaznivo vplývať na celkové náklady hlbinného 
ukladania. Vhodným nástrojom pre následné porovnávanie získaných výsledkov môže byť 
multikriteriálna analýza, ktorej základom obvykle býva číselne vyjadrená významnosť 
hodnotiacich kritérií násobená objektívne zistenými hodnotami kritérií. Významnosť kritérií 
závisí od celkovej sledovanej stratégie v oblasti jadrovej energetiky a býva obvykle 
stanovovaná komisionálne. Naopak, numerické hodnoty kritérií sú zisťované objektívne na 
základe výsledkov výpočtu (náklady, množstvo RAO, prácnosť, doba trvania činností).  

Ďalšie nadväzné práce v tejto oblasti by mohli byť zamerané aj na podrobnejšiu analýzu 
dlhodobej bezpečnosti niektorých ďalších perspektívnych palivových cyklov, ako sú tóriové 
cykly, rýchle množivé reaktory, plynom chladené vysokoteplotné reaktory, podkritické 
transmutačné systémy a pod. Tieto cykly je možné považovať za perspektívne vzhľadom na 
možnosť využitia tória namiesto klesajúcich zásob uránu, vyššiu účinnosť pri výrobe el. 
energie, resp. z dôvodu redukcie možností zneužitia štiepnych materiálov. 
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