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PBOJEKT PODZEMNÍ LABOBATOBE A STUDIA PfiÍRODNlCH ANALOGU
V PBOGBAHU HLUBINNÉHO UKLÁDANÍ BAO

Úvod

Hlubinné úložiště má několik základních specifik:
• jde se o nový systém (hlubinné úložiště vysoce aktivních

odpadů zatim nebylo nikde zprovozněno) ,
• jde se o systém založený na dlouhodobé pasivni bezpečnosti

(funkčnost musi být zachována po několik desitek tisic let).

Těmto specifikům vyvíjeného systému odpovídá i charakter pro-
gramu: jedná se o dlouhodobý, nákladný, multidisciplinárni
program, v kterém jsou využity specifické nástroje a metody,
jenž se v jiných oborech nepoužívají, z nichž nejcharakteris-
tičtější jsou podzemní laboratoř a studium přirodnich analogů.

x laboratoř (PL)

PL je uměle vytvořené podzemní dilo, které slouži k vývoji a
testováni metod, zařízeni, přístupů, atd. tak, aby mohly být
dále rutinně využívány v dalšich fázích programu vývoje hlu-
binného ukládáni. Velkou výhodou PL je, že umožňuje provedení
experimentů v reálných podmínkách. V ideálním případě může PL
testovat celý životní cyklus vývoje hlubinného úložiště, od
jeho výstavby po uzavření.

Obecnou funkci projektu PL je snižováni nejistot v programu
vývoje hlubinného ukládáni (nejistoty v přesnosti a spolehli-
vosti metod, nejistoty v našich znalostech o chování systému,
apod.) a tedy snižováni rizika neúspěchu v dosažení konečného
cíle.

Konkrétně je projekt PL zaměřen zvláště do těchto oblastí:
1. Verifikace metod používaných k průzkumu lokality/geolo-

gického prostředí (tzn. demonstrace schopnosti metod získat
data potřebná k vytvoření dostatečně přesných koncepčních
modelů lokality sloužících jako podklad bezpečnostních hod-
nocení úložného systému).

2. Studium procesů a jevů důležitých z hlediska funkce dlouho-
dobé izolace radionuklidů od životního prostředí, zvláště
pokud je jinak sledovat nelze (např. migrace látek v pukli-



novém prostředí, vliv zóny porušení kolem výrubu na proudě-
ní podzemní vody).

3. Validace modelů (např. modelů proudění podzemní vody v puk-
linovém prostředí, transportu rozpuštěných látek).

4. Testování funkčnosti a spolehlivosti technologií používa-
ných v hlubinném úložišti (např. metody ražby, utěsňování
hydraulicky aktivních puklin, realizace úložných vrtů o
velkém průměru).

5. Testování funkčnosti prvků úložného systému důležitých z
hlediska bezpečnostních požadavků kladených na úložný sy-
stém.

6. Demonstrace zvolené koncepce ukládání radioaktivních odpadů
pro veřejnost.

7. Získání praktických zkušeností a poznatků (např. integrace
výstavby a průzkumu/ vědeckých činností, zpracování a pre-
zentace velkého objemu multidisciplinárně zaměřených dat,
práce v podzemí).

Prvním projektem PL spojeným s výzkumem ukládání RAO a výzku-
mem v PL byl Project Salt Vault v USA v 60. letech. Dalším
projektem PL v 60. letech byl projekt experimentů na solném
dole Asse v Německu (1965). V 70. a 80. letech pak k realizaci
projektů PL přistoupily další země - Švédsko (Stripa), USA
(WIPP), Belgie (HADES), Kanada (URL).

Z hlediska vztahu PL k finálni lokalitě úložiště radioaktiv-
ních odpadů lze PL rozdělit na dvě skupiny:
A. PL lokalizované v místech, v kterých se nepředpokládá bu-

doucí výstavba úložiště. Na těchto PL mohou být v plné míře
využívány invazivní (destruktivní) metody průzkumu.
PL tohoto typu zaměřené hlavně na výzkum a vývoj (R&D =
research and development) jsou nazývány Underground Re-
search Laboratory (URL), Hard Rock Laboratory (HRL) apod.
Do této skupiny patří např. PL URL (Kanada), Äspo HRL
(Švédsko), GTS (Švýcarsko), Asse (Německo), Mol v první fá-
zi (Belgie).

B. PL lokalizované v místech budoucího úložiště. Tyto PL jsou
zpravidla projektovány jako jedna z etap výstavby vlastního
úložiště; cílem je ohodnocení hostitelského prostředí z
hlediska bezpečnosti ukládání RAO a rovněž testování a de-
monstrace technologií. Požití invazivních (destruktivních)
metod charakterizace prostředí je omezeno na nezbytné mini-
mum.

PL tohoto typu zaměřené na vývoj a demonstrace (D&D = de-
velopment and demonstraction) jsou dnes označovány jako Se-
cond Generation Rock Laboratories (SGRL), Rock Characteri-
zation Facilities (RCF) apod.



Do této skupiny patři např. Gorleben (Německo), Mol v druhé
fázi (Belgie), WIPP (USA) nebo navrhované PL ve Francii.

PL jsou umistěny do různých horninových prostředí podle kon-
cepce hlubinného ukládáni v příslušném státu:

1. granitoidy: URL (Kanada), Grimsel (Švýcarsko), Stripa
a Aspo (Švédsko),

2. tufitických horniny: Yucca Mountain (USA),
3. sůl: Asse a Gorleben (Německo), WIPP (USA)
4. jily: HADES (Belgie), Tóno (Japonsko)

Z hlediska koncepce hlubinného ukládáni radioaktivních odpadů
v ČR jsou důležité zahraniční PL umístěné do granitoidniho
prostředi:
1. PL Stripa. byl opuštěný železnorudný důl ve stř. Švédsku.

Projekt experimentů probíhal v letech 1980-1992 pod patro-
naci OECD/NEA. V rámci projektu byly vyvíjeny a testovány
metody detekce a charakterizace puklinových zón - využity
byly metody radarové, seismické a hydraulické. Úspěchu bylo
dosaženo při demonstraci aplikovatelnosti seismických metod
ve vrtech. V PL bylo provedeno několik difúznich a migrač-
ních experimentů, včetně velkorozměrného 3D stopovacího ex-
perimentu. Značného pokroku bylo dosaženo ve studiu inte-
rakci voda-hornina a v metodách zjišťováni stáři a původu
vod s pomoci izotopů. Mnoho experimentů se týkalo designu a
ověřeni funkčnosti inženýrských bariér - utěsňováni vrtů,
jámy a chodby, injektáže.

2. PL Äspô je umístěna na malý ostrov při pobřeží Švédska.
Průzkum v oblasti začal v r. 1986 a v letech 1990-95 probí-
hala vlastní výstavba PL. Úklonný přístupový tunel byl ra-
žen z pevniny pod ostrov, odkud dále pokračuje dvojitou
spirálou do hloubky 450 m. Výstavba PL byla využita pro
kontrolu predikcí vlastností prostředí, které byly formulo-
vány na základě informací z vrtů a povrchových metod. Pro
účely studia vzniku zóny porušení (EDZ) na metodách ražby
byla vyražena ve stejných geologických podmínkách dvojice
chodeb - jedna klasickou trhací technikou a druhá razícím
štítem. Rozvolněná zóna byla detailně charakterizována a
byl studován její vliv na bezpečnost celého úložného systé-
mu. Značná část experimentů je a bude věnována proudění
podzemní vody a transportu látek včetně modelování. V pro-
vozní fázi PL se počítá s provedením několika experimentů
zaměřených na studium chování tlumicích a výplňových mate-
riálů. Jako završení provozní fáze PL zde bude vybudována
prototypová úložná chodba, v které budou simulovány proce-
sy, jež se objeví po uzavření úložiště. Všechny materiály a
rozměry budou kopírovat parametry projektovaného úložiště,
pouze místo vyhořelého paliva budou použity termočlánky.



3. PL Grimsel se nachází v j. Švýcarsku v blízkosti Grimsel-
pass (1732 m n. m.). PL byla ražena v r. 1982 razícím ští-
tem o průměru 3.5 m z existujícího tunelu vedoucího k hyd-
roelektrárně. Od r. 1983 proběhly 4 výzkumné fáze, během
nichž bylo získáno mnoho poznatků o chování horninového ma-
sívu a metodách jeho průzkumu. Pozoruhodných výsledků bylo
dosaženo v migračním experimentu, která probíhal od r.
1985. Zvolená puklinová zóna byla detailně charakterizována
kombinací hydraulických, geofyzikálních (seismických), geo-
mechanických a geochemických metod. Experiment vyvrcholil v
loňském roce, kdy byl realizována stopovací zkouška s pou-
žitím silně se sorbujících radionuklidů; následně byla část
puklinové zóny prevŕtaná a zjišťována byla adsorpční místa
radionuklidů. V detailně charakterizované části PL provádí
španělská organizace ENRESA experiment v měřítku 1:1 zamě-
řený na simulaci podmínek po umístění kontejneru s odpadem
produkujícím teplo v úložišti (tzv. experiment FEBEX). Dů-
ležitým aspektem experimentu je vyhodnocení predikativní
schopnosti v současnosti dostupných modelů na simulaci
sdružených procesů (T-H-M procesy). V současné době je ve
fázi příprav 5. výzkumná fáze, jež potrvá do r. 2002.

4. Projekt PL v Kanadě (URL) začal v r. 1980 průzkumem oblas-
ti. V r. 1983-90 probíhala výstavba PL; provozní fáze je
zatím plánována do r. 2011. V rámci fáze charakterizace lo-
kality byly propracovány především metody měření napětí in
situ, metody odběru podzemní vody, identifikace a charakte-
rizace koloidů a mikroorganismů. Stopovací zkoušky byly
prováděny jak v prostředí s vyšší propustností, tak s pro-
pustnosti nižší. V současné době probíhá rovněž dlouhodobý
difúzni experiment. Známé jsou experimenty zaměřené na stu-
dium vzniku a významu zóny porušení kolem výrubu v geologi-
ckém prostředí s velkou anizotropií napětí. V sérii několi-
ka experimentů byla věnována pozornost rovněž šíření tepla
v referenčním tlumicím materiálu a v hornině. V současné
době jsou ve fázi příprav velké testy (multikomponentní ex-
periment) , které budou v reálných podmínkách simulovat celé
části budoucího úložiště.

Trendy v projektech PL z posledních let se dají shrnout do ná-
sledujících bodů:
• Nastává posun v studované problematice - PL s výzkumným pro-

gramem jsou nahrazovány PL se značným objemem prací zaměře-
ných na testování (verifikace, validace) konceptu ukládání
(bezpečnost, proveditelnost). Dokladem toho jsou např. expe-
rimenty FEBEX (PL Grimsel ve Švýcarsku) nebo multikomponent-
ní experiment v kanadské PL.

• Velká pozornost je věnována experimentům zaměřeným na vali-
daci modelů - např. projekt retardace radionuklidů (PL Grim-
sel ve Švýcarsku).



Maximální pozornost je věnována co možná největšímu zhodno-
cení v public relations - návštěvy, dny otevřených dvěfí,
informační brožury. Zatímco první PL se public relations té-
měř netýkaly, v současné době každá má PL dobře propracovaný
program styku s veřejností - Grimsel, Äspô.
Intenzivní mezinárodní spolupráce, jejímž důsledkem je roz-
sáhlejší výměna informací a růst koeficientu výnosy/náklady
projektu.

Situace v ČR

Integrální součástí programu hlubinného ukládání je projekt PL
od r. 1996. V tomto roce byla rovněž vyhodnocena možnost vý-
stavby PL na našem území - zvažována byla jak možnost výstavby
PL na zelené louce, tak s využitím existujícího díla. Vzhledem
k finanční náročnosti výstavby a provozu PL, vztahu obyvatel-
stva k průzkumným a těžařským aktivitám v současné době a po-
žadovaným časovým nárokům na dlouhodobost některých experimen-
tů je v současné době preferována možnost využít stávající dí-
la. V úvahu však připadá pouze šachta č. 16 na Příbramsku, jež
je využívána pro výstavbu kavernového zásobníku plynu. V sou-
časné době se pro tuto variantu dokončuje studie proveditel-
nosti. Zároveň probíhají jednání o participaci ČR v zahranič-
ních projektech PL.

Studium přírodních analogů

Nástrojem hodnocení chování úložného systému v dlouhodobém ča-
sovém horizontu (desetitisíce let) jsou simulační modely. Va-
lidovat modely na takto dlouhá časová období je však obtížné.
Proto jsou v přírodě hledány a studovány takové procesy, o
kterých se předpokládá, že se vyskytnou ve vlastním úložišti
či jeho blízkém nebo vzdáleném okolí a jsou předmětem našeho
zájmu. Tyto procesy pak nazýváme přírodní analogy.

Přírodním analogem může být i archeologický artefakt či průmy-
slový výrobek, který se po delší dobu vyskytoval v podmínkách
analogických podmínkám hlubinného úložiště a na kterých lze
studovat např. rychlost a mechanismus degradačních procesů.

Hlavní pozornost studia přírodních analogů je věnována studiím
procesů v poli blízkých(tj. v systému inženýrských bariér) a
vzdálených interakcí (tj. hostitelské prostředí úložného sy-
stému). Příkladem takovýchto procesů jsou např.:
• procesy probíhající na ložiscích uranových rud (stabilita

uranové matrice, rozpouštění rudy, význam oxidačně-
redukčních procesů na mobilitu a retardaci nuklidů, trans-



port geologickým prostředím, vliv koloidů, rovnováha v pře-
měnové řadě, ..) jako analog procesů probihajicich v úložiš-
tích vyhořelého nepřepracovaného paliva,

• difúze látek jílovými horninami jako analog procesu migrace
kontaminantů uvolněných z odpadu přes izolační systém úlo-
žiště založený na jílových materiálech,

• degradace přírodních skel (např. tektitů) jako analog degra-
dace vitrifikovaných radioaktivních odpadů,

• procesy probíhající v hyperalkalickém prostředí (např. mobi-
lita prvků) jako analog chování úložného systému založeného
na cementových (betonových) inženýrských bariérách,

• procesy hydrotermální alterace jílových materiálů jako ana-
log přeměn bentonitových materiálů inženýrských bariér v
kontaktu s odpady produkující teplo.

Výsledky studia přírodních analogů jsou aplikovány v oblasti
hodnocení chování úložného systému, a to především při:
• Tvorbě koncepčních modelů procesů - Studium přírodních ana-

logů muži pomoci při identifikaci procesů, určení jejich ča-
soprostorového rozsahu, odlišeni dominantních procesů od
procesů druhotného významu a rovněž při poznání vzájemné in-
terakce jednotlivých procesů.

• Kvantifikaci některých procesů - Studium přírodních analogů
může pomoci kvantifikaci velmi pomalých procesů, které nelze
simulovat v laboratoři, nebo procesů, pro jejichž studium
nelze odebrat vzorek o původních chemických a fyzikálních
vlastnostech.

• Testováni a validaci modelů - Studium přírodních analogů
pomáhá ověřovat přesnost a limity použitelnosti modelu.

Nezanedbatelná role studia přírodních analogů spočívá v jejích
ilustrační rolí pro širší veřejnost. Přírodní analogy navíc
pomáhají usnadnit komunikaci mezi odborníky na modelování cho-
vání systému a vědci z jiných oborů (např. geologie).

Pravděpodobně nejznámějším analogem je dosud jediný zaznamena-
ný případ přírodní řetězové štěpné reakce na lokalitě Oklo v
SaJbunu. Přírodní reaktory v proterozoických horninách dosáhly
kritického stavu před cca 2 Ga, přičemž štěpné reakce probíha-
ly až 106 let. Výskyt přírodní řetězové reakce byl dán přízni-
vými podmínkami ložiska - příznivá geometrie ložiska, vysoká
koncentrace U (a rovněž té době odpovídající vyšší koncentrace
235U) , výskyt vody jako moderátoru a nízká koncentrace prvků
pohlcujících neutrony. Studium bylo zaměřeno hlavně na migraci
vzniklých štěpných produktů a Pu a na jevy týkající se radio-
lýzy.

Dalším klasickou lokalitou studia přírodního analogu je urano-
vé ložisko Cigar Lake v Kanadě, které má největší zásoby U na



světě. Rudní tělesa se nacházej! v prostřed! proterozoických
pískovců v hloubce 430 m v blízkosti krystalinického archai-
ckého podloží. Rudní polohy jsou obklopeny vrstvou jílu boha-
tého na illit. Studium přírodního analogu se týkalo stability
UO2/ migrace nuklidů, vzniku a významu koloidů a radiolyti-
ckých jevů. Bylo prokázáno, že vrtsva jílu efektivně uzavírá
uranové zrudněni a na povrchu nejsou žádné indicie zrudněni.

Tříletý projekt výzkumu přírodního analogu Pocos de Caldas v
Brazílii byl zaměřen na transport a retardaci radionuklidů se
zvláštním zaměřením na vliv oxidačně-redukční fronty. Speciál-
ní pozornost byla věnována validaci geochemických modelů. Po-
cos de Caldas je ringová struktura tvořená alkalickými horni-
nami postižená postmagmatickymi hydrotermálními jevy
(argilitizace, zeolitizace a vznik U-Th-REE mineralizace). Lo-
kalita patří mezi místa s největší přírodní radiací na světě.

Studium přírodního analogu na lokalitě Maqarln v Jordánsku se
týkalo interakcí voda-hornina v hyperalkalickým prostředím. Na
lokalitě vyvěrají přírodní vývěry o vysokém pH v prostředí bi-
tumenních slínovců a vápenců. Vyskytují se zde tak běžně mine-
rály, které nacházíme v betonu.

Několik studií přírodních analogů bylo zaměřeno na korozní
vlastnosti materiálů, které jsou uvažovány jako materiály
úložných kontejnerů. Nejznámějším případem je bronzový kanón
potopený r. 1676 do mořského dna tak, že jedna polovina byla v
oxidačním prostředí a druhá v redukčním prostředí jílů. Další
ukázkou je studium koroze železných hřebíků zakopaných římský-
mi legionáři r. 87 v 5 m hluboké jámě. Výzkum prokázal pouze
minimální stupeň koroze ve středu hromady hřebíků.

Situace v ČR

V současné době probíhají v rámci programu hlubinného ukládání
dva projekty studia přírodních analogů s odlišným zaměřením. V
prvém jsou studovány degradační mechanismy a rychlosti přírod-
ních skel, jelikož i přes celkové zaměření programu na přímé
ukládání vyhořelého paliva, existuje zde možnost ukládání jis-
tého objemu radioaktivních odpadů imobilizovaných ve skelné
matrici. Jako nejvhodnější analogické materiály byly identifi-
kovány obsidiány, tektity a Libyjské sklo.

Druhý projekt je zaměřen na studium chování uranu v bentonitu.
Projekt je řešen ve spolupráci s GRS Braunschweig. Jako vhodná
lokalita byla zvolena hroznětínská část sokolovské terciérní
pánve v okolí Ruprechtova. V roce 1996 byly realizovány dva
pilotní vrty pro účelv základní charakterizace litologie loka-
lity. Gama spektrometrickym měřením byly identifikovány dvě
polohy se zvýšeným obsahem uranu. První provedené analýzy in-
dikují potenciál lokality pro další studia přírodního analogu.


