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Při přípravě projektu trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva má
podstatnou roli předpověď migrace kritických radionuklidů tlumici a těsnící
bentonitovou vrstvou, která vyplní prostor mezi povrchem kontejneru s vyhořelým
palivem a horninovým prostředím. Takové výpočty je potřebné provést jak pro účely
potřebných bezpečnostních analýz plánovaného úložiště, tak zejména ve fázi projekce
při volbě nejvhodnějšího typu výplňového materiálu a geometrických parametrů jeho
uložení.

Byl připraven v principu ID migrační program MTV1D-R, který umožňuje
modelovat migraci přes bentonitovou vrstvu za variabilního tvaru okrajových a
počátečních podmínek, s uvážením jak postupné degradace uloženého paliva korozí, tak
i bilancování množství sledovaného nuklidu v kontejneru. Retardace dominantního
transportního děje - difúze - je uvažována závislá na nelineárním tvaru sorpční
izotermy. S ohledem na předpokládaný tvar kontejneru a obklopující bentonitové vrstvy
je program upraven pro válcovou konfiguraci. Program, který základní migrační rovnici
řeší metodou konečných diferencí, umožňuje počítat i současnou migraci souborů
nuklidů, které jsou v genetické souvislosti, nebo které si konkurují při sorpci.

Podkladem pro modelové výpočty byly literární údaje o obsahu sledovaných
radionuklidů v uložených palivových článcích, rozpustnostech jednotlivých sledovaných
nuklidů v podzemní vodě a o parametrech charakterizujících sorpční vlastnosti
bentonitu pro jednotlivé nuklidy. Dále byla brána v úvahu i vazba sledovaných
radionuklidů na matrici vyhořelého paliva.

Modelové výpočty, založené na parametrických studiích vlivu tloušťky
bentonitové vrstvy, stupni zhutnění bentonitu, tvaru sorpční izotermy a dalších
parametrů na celkový tok aktivity do geosféry příslušející vybraným kritickým
radionúklidům, ukazují na dominantní význam druhu radionuklidů, fyzikálních
charakteristik bentonitové vrstvy a chemismu jednotlivých nuklidů v celém systému
(kontejner s vyhořelým palivem, obal kontejneru, bentonitová vrstva a podzemní voda).

Projekci českého úložiště je třeba založit také na simulačních výpočtech totoho
typu, ovšem s konkrétními daty vázanými na vybranou lokalitu, typ použitého
kontejneru, dostupné reálné typy výplňového materiálu a na další projektované
parametry úložiště.
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