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ABSTRAKT
Mgr. Marcela Ježíková : Sledovanie modelu prekrytia Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Rigorózna práca, 68 strán, 2009
Konzultant: Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.

Predmetom predkladanej rigoróznej práce odôvodnenie budovania a následného sledovania
modelu konečného prekrytia Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach, pretože
je to jedna z dôležitých inžinierskych bariér významne zamedzujúca úniku rádioaktívnych látok do
okolia a zabezpečujúca tak ochranu pred ionizujúcim žiarením.
Práca zahŕňa teoretickú časť, ktorej súčasťou je charakterizácia rádioaktívnych odpadov, popis
nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a zhrnutie vykonaných prípravných prác pred vybudovaním
modelu prekrytia, ktoré zahŕňali najmä výber vhodných veličín a parametrov a vytvorenie plánu ich
monitorovania počas dlhej doby sledovania za účelom hodnotenie stavu tejto bariéry z dôvodu
zabezpečenia minimalizácia prípadných únikov rádioaktívnych látok z RÚ RAO.
Praktická časť obsahuje hodnotenie zo získaných hodnôt sledovaných parametrov a veličín na
vybudovanom modeli prekrytia RÚ RAO v Mochovciach počas rokov 2006-2008.

Kľúčové slová : republikové úložisko, rádioaktívne odpady, nakladanie s rádioaktívnymi
odpadmi, model prekrytia, likvidácia RAO
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ABSTRACT
Mgr. Marcela Ježíková : Sledovanie modelu prekrytia Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Nuclear Chemistry
Rigorous work, 68 pages, 2009
Consultant: Assoc. Prof. RNDr. Jozef Kuruc, PhD.
The subject of this rigorous report is justification of cover model building at radiowaste
repository in Mochovce as a very important engineering barrier preventing significant release of
radioactive substances into the environment and providing protection against ionizing radiation.
This rigorous report includes a theoretical part, which describes radioactive waste
characterization, radioactive waste management and summary of the preliminary activities prior to the
building cover model, particularly involving the selection of appropriate variables and parameters and
creation of monitoring plan during the long term monitoring for evaluation of this barrier in order to
ensure minimization of any leak of radioactive substances from RAW.
The next part includes evaluation of the values of parameters and variables to build cover
model of RAW in Mochovce during 2006-2008.

Key words : radioactive repository, radioactive waste, radioactive waste management, cover
model, disposal of radioactive waste
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1.

Úvod
Pri výrobe elektriny v jadrovej elektrárni (JE) počas prevádzky vznikajú rádioaktívne odpady

(RAO) a vyhoreté jadrové palivo (VJP). Okrem toho RAO vznikajú aj počas vyraďovania JE
z prevádzky po skončení doby jej životnosti. Ďalším zdrojom tohto špeciálneho typu odpadu je
priemysel,

medicína,

výskum,

poľnohospodárstvo,

potravinárstvo,

geológia,

ekológia,

vodohospodárstvo i archeológia. Okrem jadrovej energetiky teda existuje mnoho ďalších spôsobov
využitia rádionuklidov a ionizujúceho žiarenia, ktoré sú zdrojom nízkoaktívneho a stredneaktívneho
odpadu, označovaného ako inštitucionálny rádioaktívny odpad (IRAO) [1].
RAO musia byť od životného prostredia (ŽP) oddeľované presne stanoveným systémom
opatrení tak, aby do neho neprenikli ani po tisícich rokoch, pretože je dostatočne známa ich
nebezpečnosť. Systém opatrení je viazaný na prísne hygienické limity, ktorými sa riadi zaobchádzanie
s RAO. Uloženie RAO musí vylučovať akékoľvek ohrozenie ŽP. Rádioaktívne odpady a nutnosť ich
zneškodňovania sú prakticky jediným negatívnym javom v rozvoji jadrovej energetiky.
Slovenská republika je členským štátom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE)
od 1.4.1998. V tomto roku bol Slovenským parlamentom prijatý zákon o mierovom využívaní atómovej
energie, tzv. Atómový zákon č. 130/1998 Z. z. [2]. V Slovenskej republike jestvuje niekoľko
organizácií, ktoré sa zaoberajú čiastkovými úlohami problematiky nakladania s RAO (legislatíva, vznik,
úprava, transport, skladovanie, ukladanie).
Najdôležitejšou úlohou je minimalizácia rádioakívnych odpadov. Z tohto dôvodu bolo, je a bude
vždy potrebné navrhovať, zdokonalovať a využívať rôzne spôsoby likvidácie týchto odpadov. Pred
samotným návrhom technológie spracovania a úpravy RAO je potrebné poznať základné fyzikálnochemické vlastnosti RAO a jeho rádioizotopické zloženie. Technológie musia byť založené na
dôkladnom spracovaní RAO - zmenšenie objemu odparovaním, spaľovaním, tlakom a pod,
a následne úpravou do formy vhodnej na uloženie na úložisko. Rigorózna práca okrajovo, na
teoretickej úrovni, opisuje rôzne spôsoby spracovania a úpravy RAO vzniknutých pri prevádzke
jadrových elektrární na Slovensku, ale aj v zahraničí. V súčastnej dobe sa bežne realizuje aj
skladovanie nízkoaktívnych a stredneaktívnych RAO. Nielen RAO z JE, ale aj inštitucionálne RAO, sa
zvyčajne skladujú v mieste svojho vzniku, alebo v zariadeniach špeciálne skonštruovaných pre tento
účel. Pri dočasnom skladovaní (až niekoľko desiatok rokov) stále klesá rádioaktivita odpadov, čo
uľahčuje neskoršiu manipuláciu s nimi. V priebehu doby skladovania taktiež môže dôjsť k
zdokonaleniam v metódach úpravy a ukladania RAO, čo dovoľuje realizovať tieto činnosti na vyššej
úrovni než v dobe vzniku týchto RAO.
Po skladovaní a úprave RAO prichádza na rad etapa ich ukladania. Existujú rôzne projekty
trvalých úložísk, ktoré sa rozdeľujú do troch hlavných kategórií - úložiská povrchové, podpovrchové a
hlbinné. Povrchové úložiská, takým typom je aj RÚ RAO v Mochovciach, slúžia na trvalé uloženie
nízko a stredneaktívnych RAO počas doby dovoľujúcej predpokladať, že ešte budú stále vedené
záznamy o lokalite a jej použití. To je dôležité z toho dôvodu, že povrchové úložiská sú ľahko
dostupné a samotná lokalita úložiska by nakoniec mala byť uvoľnená k neobmedzenému využitiu.
Úložisko má vždy niekoľko bezpečnostných bariér a monitorovací systém. Povrchové úložiská s
inžinierskymi bariérami sú vo svete obvyklejšie, a trend je zvyšovať mieru inžinierskych bariér pri
budovaní nových úložísk. Dôvodom je neustála snaha o zvyšovanie bezpečnosti a ochrany
obyvateľstva a životného prostredia. Jednou z bariér je aj konečné prekrytie zaplneného úložiska a aj
to musí spĺňať prísne kritériá bezpečnosti.
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Veľmi dôležitou etapou v živote úložiska bude po definitívnom skončení ukladania RAO konečné
prekrytie lokality s úložnými priestormi. Dôkladné prekrytie je veľmi dôležité z dôvodu dokonalého
oddelenia uložených rádioaktívnych odpadov od životného prostredia a hlavne zamedzenia prístupu
zrážkových vôd k uloženým odpadom. Cieľom bezpečnostných bariér je zamedziť úniku
rádioaktívnych látok do okolia a zabezpečiť tak ochranu pred ionizujúcim žiarením. Funkčnosť
prekrytia musí byť zachovaná minimálne na 300 rokov. Na niektoré otázky ohľadom bezpečnosti RÚ
RAO nám dá odpoveď zmenšený model prekrytia úložiska.
Na modeli prekrytia úložiska sa budú dlhodobo sledovať aj parametre, ako sú geometrický tvar
modelu, povrchová erózia a deformácie povrchu krycej vrstvy, ale aj ďalšie veličiny (vlhkosť zemín
tesniacej a krycej vrstvy, teplota zemín tesniacej a krycej vrstvy, objemová hmotnosť zeminy tesniacej
vrstvy, súciniteľ filtrácie zemín tesniacej a krycej vrstvy, klimatické vplyvy). Predpokladá sa dlhodobé
monitorovanie po dobu 15 - 20 rokov v závislosti na potrebách rozširovania kapacity úložiska Výsledky
monitorovania sa budú využívať ako vstupné údaje pre matematické modelovanie geotechnických
problémov prekrytia.
Z horeuvedeného nám jednoznačne vyplýva, že ukladanie rádioaktívnych odpadov v RÚ RAO
Mochovce je interdisciplinárnym problémom zahŕňajúcim úplne rôznorodé oblasti od rádiochémie,
geológie, hydrogeológie, stability, betónových konštrukcií, ochranných náterov, matematického
modelovania,

špeciálneho

projektovania,

strojárstva,

bezpečnosti,

životného

prostredia,

geofyzikálnych metód a radu ďalších vedných odborov a disciplín [29]. Základom celkového pohľadu
na ukladanie rádioaktívnych odpadov je zanechanie takých záťaží pre budúce generácie, ktoré by
nepoškodili životné prostredie, ale zároveň uchovanie odpadov tak, aby napríklad ďalšie budúce
generácie pri nových budúcich technológiách mohli využiť uskladnený rádioaktívny odpad na rôzne
účely. 300 rokov polčas rozpadu je dostatočne dlhá doba, aby nové technológie vedeli využiť a
zhodnotiť to, čo je v súčasnosti odpad a v budúcnosti možno surovina.
Cieľom mojej práce je popísať navrhnutý spôsob konečného prekrytia republikového úložiska
rádioaktívnych odpadov, pretože je to jedna z dôležitých inžinierskych bariér významne zamedzujúca
úniku rádioaktívnych látok do okolia a zabezpečujúca tak ochranu pred ionizujúcim žiarením. Pre tento
účel bol vybudovaný model prekrytia, na ktorom sa monitorujú také vybrané veličiny a parametre,
ktoré sú dôležité pre hodnotenie stavu tejto bariéry z dôvodu zabezpečenia minimalizácia prípadných
únikov rádioaktívnych látok z RÚ RAO.
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2.

Rádioaktívne odpady z jadrových elektrární

2.1.

Vznik RAO v JE
Rádioaktívny odpad vzniká počas celého palivového cyklu od vyťaženia uránovej rudy až po

likvidáciu JE na konci jej životnosti.
Palivový cyklus ma tri základné časti [1]:


predná časť palivového cyklu - etapa pred zavezením paliva - geologický prieskum, ťažba
a úprava uránovej rudy
− nízke koncentrácie rádioaktívnych materiálov - príkl. banské vody so zvýšenou kyslosťou
a s obsahom rozpustných iónov vrátane uránu, tória, rádia a olova – uloženie na izolovaných
odkalištiach a skládkach vo forme hlušiny,
− rádioaktívny odpad pri výrobe uránového koncentrátu, obsahujúci prirodzené rádionuklidy,
ktorý sa ukladá v odpadových nádržiach v blízkosti úpravovní,



stredná časť palivového cyklu - použitie jadrového paliva v jadrovom reaktore
− sprevádzané vznikom štiepnych produktov v palivových elementoch, neutrónovou aktiváciou
atómových jadier konštrukčných materiálov aktívnej zóny a chladiaceho média,
− štiepne produkty zostávajú uzavreté v palivových elementoch, len ultrastopové množstvo
plynných rádionuklidov môže preniknúť do technologických okruhov JE, napr. chladiace
médium, kontaminácia pevných látok a predmetov – nízkoaktívne a stredneaktívne RAO



zadná časť palivového cyklu - vyvezenie vyhoreného jadrového paliva z reaktora
− vyhorené jadrové palivo obsahuje veľký podiel pôvodného štiepiteľného materiálu, plutónium
ako štiepiteľný materiál, ktorý vznikol záchytom neutrónov a ďalšie aktinoidy,
− chladnutie paliva v špeciálnom bazéne s vodou, kde okrem chladnutia prebieha aj
znižovanie aktivity v závislosti od dĺžky skladovania.
RAO v JE vzniká:



vo vlastnom technologickom procese výroby elektrickej energie,



pri pomocných technologických operáciach



pri vyraďovaní JE z prevádzky.

2.2.

Klasifikácia RAO :
RAO sú charakterizované podľa fyzikálnych, chemických a rádiochemických vlastností

(skupenstvo, forma, chemická reaktivita, chemické zloženie, celková rádioaktivita, polčas rozpadu,
toxicita a pod.)
Prvotné rozdelenie RAO je z hľadiska skupenstva a rádioaktivity. Toto rozdelenie určuje
špecifický prístup pri spracovaní, úprave, skladovaní, finálnom spracovaní a uložení odpadu na
úložisku, resp. uvoľnení do ŽP.
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2.2.1. Klasifikácia podľa skupenstva rádioaktívneho odpadu
Na základe skupenstva delíme rádioaktívne odpady na[1]:
1. pevné RAO
V JE sa tvoria aktiváciou alebo kontamináciou, vznikajú za prevádzky JE alebo v období
generálnych opráv - vzduchotechnické filtre, hygienické a ochranné pomôcky, vyradené súčasti
zariadení primárneho okruhu, kontaminované drevo, sklená vata, káble a pod.. Spoločné vlastnosti
typické pre pevné RAO sú nehomogénne materiálové zloženie a nerovnomerná distribúcia
kontaminácie. Skupiny pevných RAO sa podľa charakteru delia na mäkké, tvrdé a aerosólové filtre.
Delenie podľa druhu a spôsobu spracovania je
− lisovateľné
− spáliteľné
− nespáliteľné
− nelisovateľné
2. kvapalné RAO
Široká škála odpadových vôd z rôznym chemickým zložením, s rozdielnou aktivitou. Sú
zhromažďované a následne upravované a sú zväčša zaradené medzi stredneaktívne odpady. Zdrojmi
pre vznik kvapalných RAO sú zariadenia pre udržanie chemického režimu primárneho okruhu
a pomocné okruhy reaktora (systémy čistenia chladiva, skladovacie bazény pre ukladanie vyhoretých
palivových článkov, dekontaminačné roztoky z dekontaminačných prác, odpady z boxov pre odber ravzoriek a z rádiochemických laboratórií a odpady zo špeciálnych práčovní a hygienických uzlov).
3. plynné RAO
Patria sem plynné produkty štiepenia uránu a aerosóly vznikajúce pri rôznych činnostiach
spojených s prevádzkou. Nie sú skladované, sú odťahované z miesta vzniku a cez špeciálne filtre sú
riedené vzduchom a vypúšťané do atmosféry.
2.2.2. Kategorizácia rádioaktívnych odpadov podľa úrovne rádioaktivity u nás a v zahraničí
Pre rozdelenie rádioaktívnych odpadov nejestvuje jednoznačné

všeobecné pravidlo.

V doporučeniach Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE, resp. IAEA) sa uvádzajú
nasledovné kategórie [1], [3]:


nízkoaktívne RAO – tvorí asi 90 % z celého objemu RAO; merná aktivita 37 – 3,7.106 Bq/dm3



stredneaktívne RAO – tvorí asi 9 % z celého objemu RAO; merná aktivita 3,7.106 – 3,7.1011
Bq/dm3



vysokoaktívne RAO – tvorí asi 1 % z celého objemu RAO, ale 90 % všetkej rádioaaktivity; merná
aktivita > 3,7.1011 Bq/dm3
Podľa životnosti, resp. podľa polčasu rozpadu možno RAO rozdeliť aj na:



krátkodobé (do 30 rokov)



dlhodobé
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US Enviromental Protection Agency (USA) kategorizuje RAO nasledovne [4]:


vyhoreté jadrové palivo (VJP) a vysokoaktívny odpad z prepracovania VJP



transuránový odpad najmä zo zbrojárskych programov



odpady z fabrík na spracovanie uránu, z baníctva a ťažby uránovej rudy



nízkoaktívny odpad



prirodzene sa vyskytujúce odpady a rádioaktívne odpady z výroby urýchľovačov
Kategorizácia RAO podľa Institute for Energy and Enviromantal Research [5] je založená na

rozdelení RAO, založenom na pôvode a zdroji vzniku odpadu, nie na chemických alebo fyzikálnych
vlastnostiach:


vysokoaktívny odpad – palivo a odpad z prepracovania paliva – kvapalný resp. pevný odpad



transuránový odpad – obsahuje elementy s polčasom rozpadu väčším ako 20 rokov
a hmotnostnou aktivitou vyššou ako 2 nCi/g (3,7.103 Bq/g)



nízkoaktívny odpad - nie je klasifikovaný ako vysokoaktívny a transuránový odpad, je rozdelený do
štyroch tried:
8

3

Trieda A – obsahuje krátkožijúce rádionuklidy; objemová akivita 0,1 Ci/CF (1,31.10 Bq/dm )
Trieda B – obsahuje väčšie množstvo krátkožijúcich rádionuklidov; objemová aktivita 2Ci/CF
9

3

(2,61.10 Bq/dm )
Trieda C – obsahujú väčšie množstvo dlhožijúcich a krátkožijúcich rádionuklidov ako odpady
9

3

triedy A a B; objemová aktivita 7 Ci/CF (9,15.10 Bq/dm )
Trieda GTCC – najrádioaktívnejšie odpady z nízkoaktívnych odpadov; objemová aktivita 300 –
2500 Ci/CF (3,92.10

11

12

– 3,27.10

3

Bq/dm )

Delenie RAO u nás postupuje podľa pravidiel MAAE, platných v štátoch EÚ.

2.3.

Spracovanie RAO
Počas prevádzky JE vznikajú rôzne druhy pevných, kvapalných a plynných RAO. Aby sa znížili

náklady na skladovanie a ukladanie RAO, a taktiež, aby bola zabezpečená ochrana pred nimi z
hľadiska radiačnej bezpečnosti, je potrebné uvedené odpady upravovať. Úprava rádioaktívnych
odpadov predstavuje činnosti vedúce k zmene ich fyzikálno-chemických vlastností a k vytvoreniu
formy vhodnej na bezpečnú manipuláciu s nimi pri skladovaní a ukladaní. Tejto úprave predchádza
triedenie podľa druhu a možnej formy spracovania, redukcia objemu a vytvorenie formy na
zamedzenie neželateľných fyzikálnych, chemických a iných procesov.
S vyhoreným jadrovým palivom (VJP) sa v našich jadrových elektrárňach nakladá tak, že po
jeho vyňatí z reaktora nasleduje krátkodobé skladovanie v bazéne vyhoreného paliva (minimálne tri
roky), potom strednodobé skladovanie v MSVP v areáli elektrárne (až 50 rokov) a konečné uloženie v
hlbinnom úložisku. Žiadna iná úprava VJP sa na JE nevykonáva. V niektorých krajinách sa realizuje
prepracovanie vyhoreného paliva.
Pevné RAO sa pred spracovaním pripravuje na pracovisku triedenia a fragmentácie tak, aby
vyhovovalo príslušným technológiám na pracovisku spracovania RAO. Hlavným cieľom fragmentácie
a lisovania pevných RAO je zmenšenie ich objemu.
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Spaľovanie predstavuje veľmi účinný spôsob objemovej, ale aj hmotnostnej redukcie pevných a
niektorých kvapalných RAO. Približne 50 až 80% pevných RAO je spáliteľných, čo len podčiarkuje
význam tohto spôsobu úpravy pevných RAO. Pri spaľovaní sa okrem značného zníženia objemu
dosiahne do určitej miery homogénny konečný produkt vo forme popola. Podľa skúseností dochádza k
50 až 100 násobnej redukcii pôvodného objemu spaľovaných RAO. Približne 97% rádioaktivity zo
spáleného RAO prechádza do popola a zvyšok do filtrov systému čistenia spalín. Ten je ďalej
spracovaný prevažne cementáciou do sudov, ktoré sú vkladané do kontajnerov a potom zalievané
cementovou kašou. Spaľovaním sa pritom dajú odstrániť aj oleje, mazadlá alebo rozpúšťadlá, ktorých
úprava je iným spôsobom veľmi obtiažna.
Pre spracovanie kovových RAO pripadá do úvahy pretavovanie, ktorého výsledkom je
rozdelenie rádionuklidov na základe ich chemických vlastností.
Hlavným cieľom nakladania s kvapalnými RAO je zníženie obsahu rádionuklidov tak, aby bolo
možné významnú časť týchto odpadov bezpečne uvoľniť do životného prostredia, určitý objem z nich
opätovne použiť a iba malú časť upraviť do formy vhodnej na uloženie. Kvapalné RAO sa zvyčajne
spracovávajú v areáli jadrovej elektrárne na špeciálnych linkách. V prvej etape sa spracujú
kontaminované vody (odparovanie, oddelenie pevných častíc, iónová výmena, chemická úprava) a v
druhej etape sú upravené koncentráty z prvej etapy.
Spracovanie plynných RAO pred ich vypustením do atmosféry spočíva v čistení vypúšťaných
exhalátov na špeciálnych filtroch (HEPA, filtre z aktívneho uhlia). Na týchto filtroch dochádza k
adsorpcii plynných produktov štiepenia a k ich separácii z plynu. Molekuly vzácnych plynov však nie
sú viazané na povrch aktívneho uhlia nevratne, a po určitom čase sa tieto produkty opäť objavia na
výstupe z filtra. Vhodnou voľbou prietoku cez filtre sa však dosahuje taký čas zadržania plynných
produktov štiepenia na filtroch, počas ktorého stihne dôjsť k rozpadu krátkodobých rádionuklidov.
Potom je možné tieto plynné RAO vypustiť, za prísnych hygienických podmienok, do atmosféry.
Potrebné oneskorenie pre krátkodobé rádionuklidy ako sú xenón a kryptón, predstavuje niekoľko dní
až týždňov, čo je v praxi dosiahnuteľné. Celkovú aktivitu plynných RAO sa záchytom a zadržaním darí
znížiť asi o dva rády [1].

2.4.

Úprava rádioaktívnych odpadov
Úprava RAO sa vykonáva najmä pri spracovaných kvapalných RAO - II. etapa nakladania s

kvapalnými RAO - úprava koncentrátov.
Koncentráty z odparovania kontaminovaných vôd je potrebné upraviť do chemicky a fyzikálne
stabilnej formy, ktorá znižuje možnosť uvoľnenia rádionuklidov pri transporte, skladovaní alebo
ukladaní odpadov. Pre úpravu týchto RAO sa používajú solidifikačné postupy ako je cementácia,
bitúmenácia a polymerizácia. Pre úpravu niektorých, najmä vysokoaktívnych kvapalných RAO, sa
využíva metóda vitrifikácie.
2.4.1. Cementácia
Cementácia je asi najrozšírenejšia metóda, ktorá sa široko využíva už dlhé roky. Metóda je
založená na viazaní vody a v nej rozpustených solí v kvapalných RAO cementom. Kvapalný RAO sa
používa ako zámesová kvapalina na výrobu cementových blokov.
Cementácia

ako

„koncová“

technológia

úpravy

RAO

predstavuje

súbor

zariadení

označovaných ako cementačná linka. Kvapalné RAO (koncentráty, kaly, pracia voda zo spaľovne)
a popol sú spracovávané na základe príslušných cementačných receptúr zmiešaním cementom,
prípadne s ďalšími komponentami - aditívami. Pevné RAO (kusové, sudy s objemom 200 dm

3
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s pevným RAO, výlisky, sudy s bitúmenovým produktom) sú vkladané do vlákonobetónových
kontajnerov (VBK) a zalievané aktívnou cementovou zmesou.
Výhody metódy sú v nehorľavosti výsledného produktu, nízkej energetickej náročnosti procesu
a jednoduchej technológii. Nevýhodou je značné zväčšenie objemu výsledného produktu (redukčný
faktor iba cca 0,25) a vyššia vylúhovateľnosť oproti bitúmenácii (10 až 100 krát) [1], [6].
2.4.2. Bitúmenácia
Technologické zariadenie bitumenačnej linky slúži na spracovanie nízko a stredneaktívnych
kvapalných RAO, vzniknutých pri vyraďovaní jadrovej elektrárne z prevádzky ako aj inštitucionálnych
rádioaktívnych odpadov. Metóda bitúmenácie spočíva v súčasnom odparení kvapaliny a rozmiešaní
3

suchého zvyšku s roztaveným asfaltom. Výsledný produkt je po vychladnutí v 200 dm sudoch
zaviečkovaný a dočasne uložený v sklade na bitúmenové produkty. Následne je zalievaný
cementovou kašou do VBK a VBK je transportovaný na úložisko RAO na konečné uloženie.
Výhody tejto metódy spočívajú vo vyššej objemovej redukcii výsledného produktu oproti
cementácii (redukčný faktor cca 0,5) a jeho nízkej vylúhovateľnosti vo vode. Nevýhodou je horľavosť
asfaltu a bitúmenového produktu, vyššie investičné náklady na bitúmenačné zariadenie a vyššia
náročnosť na obsluhu tohto zariadenia [1], [6].
2.4.3. Polymerizácia
Polymerizácia je pomerne nová metóda, založená na zabudovaní odpadov do umelých hmôt,
ako sú polyester alebo epoxidová živica a tak sa vytvoria nevratne tvrdé materiály. Výhodou metódy je
nízka vylúhovateľnosť rádionuklidov a chemická stabilnosť výsledného produktu. Nevýhodou sú
vysoké náklady a relatívne zložitá technológia [1].
2.4.4. Vitrifikácia
Vitrifikácia spočíva vo výrobe špeciálnych skiel (kremičitanové alebo bórokremičitanové sklo)
alebo sklokeramiky z kvapalného rádioaktívneho odpadu a sklovitých materiálov pri teplote 900 až
1200 °C. Výhodou metódy je ve ľmi nízka vylúhovateľnosť, vysoká objemová redukcia a mechanická
pevnosť výsledného produktu. Nevýhodou je nutnosť využitia pomerne zložitej technológie v
porovnaní s bitúmenáciou alebo cementáciou. Používa sa najmä pre stredne a vysokoaktívne
kvapalné RAO. Vitifikácia sa v súčasnosti využíva najmä pri prepracovaní vyhoretého jadrového paliva
(Francúzsko, Ruská federácia, Veľká Británia). Vzniknuté kvapalné vysokoaktívne odpady sú
zatavené do sklenej taveniny. Vychladnutý vitrifikovaný odpad sa vloží do kovového kontajnera a vráti
producentovi vyhoretého jadrového paliva. Po dočasnom skladovaní bude vitrifikovaný odpad uložený
v hlbinnom geologickom úložisku [1], [6].

2.5.

Ukladanie RAO
Záverečným krokom v procese nakladania s RAO je jeho ukladanie, ktoré je v atómovom

zákone definované ako trvalé umiestnenie do úložiska. Základnou požiadavkou na úložisko je, aby pri
prevádzke, počas inštitucionálnej kontroly i po jej ukončení nedošlo k takému úniku rádionuklidov do
životného prostredia, ktorý by spôsobil radiačnú expozíciu vyššiu ako sú hodnoty stanovené platnými
zákonnými predpismi [7].
Bezpečnosť ukladania sa dosahuje izoláciou upraveného RAO od životného prostredia s
použitím inžinierskych a prirodzených bariér. Pre povrchové ukladanie RAO je v SR v prevádzke
republikové úložisko RAO v Mochovciach, ktoré získalo súhlas k trvalej prevádzke v novembri 2001.
Životnosť inžinierskych bariér sa ráta rádovo na stovky rokov. Ako príklad povrchového úložiska bez
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inžinierskych bariér môžu slúžiť prevádzkované úložiská vo Švédsku (úložisko JE Forsmark a úložisko
jadrového výskumného centra Studvik), USA (úložisko Barnwell), Anglicku (úložisko Drigg), a
podobne. Povrchové úložiská s inžinierskymi bariérami sú prevádzkované napríklad vo Francúzsku
(Centre de la Manche), Indii (úložisko Tarapur), Japonsku (úložisko Rokkasho) [28]. Koncepcia
takéhoto úložiska je podrobnejšie popísaná na príklade Republikového úložiska v Mochovciach.
Pre zabezpečenie ukladania RAO, ktorý nie je uložiteľný v povrchovom type úložiska sa v
súčasnosti uvažuje o alternatívach, z ktorých jednou je vybudovanie hlbinného úložiska v SR a ďalšou
je vývoz vyhoretého jadrového paliva na uloženie do zahraničia. SR sa podieľa aj na projektoch
vybudovania interregionálneho hlbinného úložiska RAO. Ako príklad hlbinných úložísk pre nízko a
stredneaktívne odpady môžu slúžiť prevádzkované a projektované zariadenia v SRN (úložiská Asse,
Morsleben a Konrad), v USA (zariadenia WIPP), vo Švédsku (úložisko Forsmark) a vo Fínsku
(úložisko Olkiluoto). Zaujímavé riešenie bolo realizované v prípade švédskeho úložiska Forsmark,
ktoré je vybudované pod morským dnom [28].
Pre úplnosť je treba doplniť aj iné spôsoby ukladania RAO. V minulosti niektoré krajiny ukladali
nízkoaktívne RAO do mora. Išlo o ukladanie RAO vo vybraných lokalitách Severného atlantického
oceánu v rokoch 1949 až 1982. Od roku 1983 je v platnosti moratórium na ukladanie RAO do mora.
Skúmajú sa aj ďalšie možnosti ukladania RAO a VJP, ako je ukladanie pod morské dno, ukladanie do
síry, a podobne.
Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce predstavuje multibariérové úložisko
povrchového typu určené na konečné uloženie pevných a spevnených RAO, vznikajúcich pri
prevádzke a vyraďovaní JE, vo výskumných ústavoch, v laboratóriách a nemocniciach v Slovenskej
republike.
Vhodná

lokalita

úložiska

bola

vybraná

na

základe

inžiniersko-geologického

a

hydrogeologického prieskumu. Kritériá výberu zodpovedali platnej legislatíve, bezpečnostným
návodom MAAE, požiadavkám na umiestnenie jadrových zariadení a do úvahy bol zobratý aj
navrhovaný projekt úložiska, vlastnosti a forma ukladaných rádioaktívnych odpadov. Stavebné práce
na úložisku začali v roku 1986 budovaním ílového tesnenia, dôležitého prvku oddeľujúceho uložené
rádioaktívne odpady od životného prostredia. Zaradenie úložiska medzi jadrové zariadenia znamenalo
zvýšené požiadavky na kvalitu vykonávaných prác. V dôsledku tohoto a doporučení medzinárodnej
misie MAAE bolo v ďalšom období navrhnutých a realizovaných niekoľko zmien, ktorých cieľom bolo
zvýšenie jadrovej bezpečnosti systému ukladania. Do prevádzky bolo úložisko uvedené v roku 2001.
Ochranné bariéry proti úniku rádioaktivity do životného prostredia predstavuje v tomto úložisku
matrica, v ktorej je odpad zafixovaný, stena vláknobetónových kontajnerov (VBK), železobetónová
konštrukcia úložiska, výplň medzipriestoru boxu, viacvrstvové konečné prekrytie a ílová vaňa.
Poslednou bariérou je málo priepustná geologická formácia. Pre prípad mimoriadne nepriaznivých
podmienok s preniknutím vody do vnútra úložných boxov, je úložisko vybavené drenážnym systémom,
určeným na zber a kontrolu vôd. Drenážny systém je jednou z inžinierskych bariér, ktorá zabraňuje
negatívnym vplyvom úložiska na životné prostredie.
Úložisko pozostáva zo sústavy úložných boxov zoradených do radov a dvojradov. Prvý dvojrad
je prekrytý oceľovou halou. Boxy sú železobetónové s rozmermi 18 x 6 x 5,5 m, hrúbka stien je 600
mm. V rámci I. etapy boli vybudované dva dvojrady, t.j. 80 úložných boxov. Do jedného boxu je možné
uložiť 90 vláknobetónových kontajnerov s rozmermi 1,7 x 1,7 x 1,7 m a hrúbkou steny 0,1 m. Celková
3

kapacita je 7 200 kontajnerov so súhrnným objemom 22 320 m .

17

Do úložiska je transportovaný upravený, nízko a stredneaktívny odpad, zaliaty cementovou
zmesou vo vláknobetónových kontajneroch z Bohunického spracovateľského centra. Označené
kontajnery sa po vstupnej kontrole preložia z transportného vozidla do úložného boxu na vopred
určené miesto.
Základnou bezpečnostnou požiadavkou na úložisko je, aby pri jeho prevádzke, počas
inštitucionálnej kontroly (300 rokov) i po jeho ukončení nedošlo k takému úniku rádionuklidov do
životného prostredia, ktorý by spôsobil radiačnú expozíciu vyššiu, ako sú hodnoty stanovené platnými
zákonnými predpismi, európskymi a svetovými normami pre jadrovú bezpečnosť.
Proti meteorologickým vplyvom je úložisko chránené halou, ktorá zabezpečuje dočasné
prekrytie úložného priestoru počas celého procesu ukladania. Po ukončení ukladania bude hala
nahradená definitívnym prekrytím.
Skladovanie a ukladanie je nielen odborne, technicky, ale aj finančne veľmi náročné. V
Slovenskej republike je financovanie tejto činnosti čiastočne zabezpečené prostredníctvom
Národného jadrového fondu (Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi).
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3.

Model prekrytia RÚ RAO
Jednou z najdôležitejších etáp v živote úložiska bude po definitívnom skončení ukladania

rádioaktívnych odpadov tzv. konečné prekrytie lokality s úložnými priestormi. Dôkladné prekrytie je
veľmi dôležité z dôvodu dokonalého oddelenia uložených rádioaktívnych odpadov od životného
prostredia a hlavne zamedzenia prístupu zrážkových vôd k uloženým odpadom. Zabezpečenie
dlhodobej funkčnosti konečného prekrytia je jednou z najdôležitejších podmienok, ktoré musia byť
splnené pre zaistenie bezpečnosti RAO uložených v úložisku. Funkčnosť prekrytia musí byť
zachovaná minimálne na 300 rokov. Z tohoto dôvodu najvhodnejším materiálom je prírodný materiál ílovité zeminy, ktoré majú po zhutnení výborné vlastnosti z hľadiska nepriepustnosti vody. Pre
zabezpečenie čo najhodnejšieho materiálu a dostatočného množstva ílovitých zemín bol v roku 2003
v okolí RÚ RAO realizovaný ložiskový geologický prieskum [29].
Na niektoré otázky ohľadom bezpečnosti RU RAO nám začína dávať odpoveď zmenšený
model prekrytia úložiska. V rámci projektu Vyraďovanie JE A-1 I. etapa bola riešená úloha
vybudovania modelu prekrytia úložiska s cieľom dlhodobého sledovania jeho vlastností. Model
prekrytia úložiska slúži na dlhodobé sledovanie vlastností potrebných pre zabezpečenie dlhodobej
funkčnosti konečného prekrytia RÚ RAO Mochovce. Model in situ vychádza z monolitického riešenia
prekrytia s jednou ílovou tesniacou vrstvou hrúbky 2 m chránenou prekryvnou vrstvou zmesi pôdy
a štrku hrúbky 1 m. Rozmery modelu umiestneného na podkladovej železobetónovej doske sú
približne 50 m x 50 m so sklonom svahov 1:2,3 a 1:4,6. Model je situovaný v juhozápadnej časti areálu
RÚ RAO Mochovce.
Pre výstavbu a monitorovanie modelu prekrytia existuje niekoľko dôvodov:
•

monitoring preukazuje a verifikuje dlhodobú bezpečnosť úložiska,

•

je súčasťou systematického exaktného a technického výskumného programu,

•

potvrdzuje základné predpoklady použité pri hodnotení dlhodobej bezpečnosti,

•

podporuje budovanie dôvery obyvateľstva v bezpečnosť ukladania rádioaktívnych
odpadov.

Pod monitoringom môžeme chápať podľa definície Európskej komisie [8] nepretržité alebo
pravidelné pozorovanie a meranie inžinierskych, environmentálnych, rádiologických alebo iných
parametrov alebo indikátorov/charakteristík, ktoré má pomôcť zhodnotiť správanie sa komponentov
úložného systému, alebo vplyv úložiska a jeho prevádzky

na životné prostredie, a pomôcť pri

rozhodovaní o postupe realizácie jednotlivých fáz konceptu ukladania.
Na modeli sa sledujú vlastnosti najvýznamnejšieho prvku konečného prekrytia - tesniacej ílovej
vrstvy. Súčasne sa sledujú aj vlastnosti krycej vrstvy zeminy, ktorá chráni ílovú vrstvu pred
poveternostnými vplyvmi. Výsledky monitorovania sa využívajú ako vstupné údaje pre matematické
modelovanie geotechnických problémov prekrytia a v budúcnosti poslúžia pri návrhu optimálnej
štruktúry konečného prekrytia úložiska. Predpokladá sa dlhodobé monitorovanie po dobu 15 – 20
rokov v závislosti na potrebách rozširovania kapacity úložiska.
Na vybudovanie modelu prekrytia bolo potrebné vytvoriť projekt výstavby, spôsob merania,
program (plán) monitorovania, vybudovať elektronický systém kontinuálneho zberu dát a následne
zabezpečiť

spracovanie

a vyhodnotenie

prevádzkového

monitorovania

vybraných

veličín

a parametrov. Pod pojmom parametre v správe rozumieme entity, ktorých stav možno vyjadriť len
popisne (ako napr. stav rastlinného krytu), pod pojmom veličiny tu rozumieme entity, ktoré sa dajú
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priamo alebo nepriamo merať alebo stanoviť, ktoré majú číselnú hodnotu a rozmer (ako napr.
objemová hmotnosť zeminy). Prevádzkové monitorovanie zabezpečuje prevádzkovateľ modelu
prekrytia úložiska.

3.1.

Výber veličín a parametrov sledovaných na modeli prekrytia úložiska

3.1.1. Domáce a zahraničné skúsenosti v oblasti monitorovania vybraných parametrov modelu
prekrytia

3.1.1.1. Skúsenosti zo skládok nebezpečných odpadov
Podľa skúseností na skládkach nebezpečných odpadov Chemolak Smolenice, či Istrochem
Bratislava, budovanie a monitorovanie skládok prebieha podľa požiadaviek vyhlášky 283/2001 [8].
Vyhláška presne stanovuje požiadavky na tesnenie skládky odpadov, odvádzanie a zachytávanie
priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu a tiež postupy uzatvárania skládky odpadov
a následnú starostlivosť o skládku odpadov. Podľa § 34 tejto vyhlášky povrchové tesnenie skládky
odpadov musí obsahovať:
a) odplyňovaciu vrstvu na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
b) umelú tesniacu vrstvu na skládke odpadov na nebezpečný odpad,
c) tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky
odpadov (kf ≤ 1,0 . 10 m/s, hrúbka >= 5 m),
-9

d) drenážnu vrstvu o hrúbke najmenej 0,5 m,
e) pokryvnú vrstvu o hrúbke najmenej 1,0 m.
Po uzatvorení skládky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť monitorovanie a kontrolu skládky
odpadov počas 30-50 rokov. Pri uzatváraní skládok odpadov povrch skládky odpadov musí byť
uzavretý spôsobom, ktorý zabezpečí rovnakú tesniacu účinnosť ako tesnenie dna skládky odpadov,
musí byť zabezpečené odvádzanie priesakovej kvapaliny a skládkových plynov zo skládky odpadov a
tesnenie povrchu skládky odpadov musí vylúčiť prenikanie povrchovej vody do telesa skládky
odpadov a musí byť odolné proti vplyvu sadania skládky odpadov.
Počas prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení je
potrebné sledovať meteorologické údaje, emisné údaje, podzemné vody a topografiu skládky.
I. Meteorologické údaje
Údaje z monitorovania skládky odpadov alebo z najbližšej meteorologickej stanice, ktorej údaje
možno aplikovať na príslušnú skládku odpadov, ktoré je potrebné zbierať a vyhodnocovať
v stanovených intervaloch, tabuľka č. 1.
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Tabuľka 1 Sledovanie meteorologických údajov na skládkach odpadov
Počas prevádzky

Po uzatvorení skládky
odpadov

Množstvo zrážok

denne

denne, mesačné súčty

Teplota (min., max., o 14.00 h SEČ)

denne

mesačný priemer

Smer a sila prevládajúceho vetra

denne

nevyžaduje sa

Vyparovanie

denne

denne, mesačné súčty

denne

mesačný priemer

(lyzimeter/priesakomer)1)
Vlhkosť vzduchu (14.00 h SEČ)
II. Emisné údaje
Odber vzoriek a meranie množstva a zloženia priesakových kvapalín a povrchových vôd, keď
sú na skládke odpadov prítomné, sa musí vykonávať na reprezentačných miestach. Monitorovanie
povrchových vôd, ak sú prítomné, sa vykonáva najmenej na dvoch miestach – nad skládkou odpadov
a pod ňou.
Monitorovanie skládkového plynu musí byť reprezentačné pre každú časť skládky odpadov.
Frekvencia odberu vzoriek a analýz je uvedená v tabuľke č. 2 a musí byť špecifikovaná aj v
súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov.
Tabuľka 2 Sledovanie emisií na skládkach odpadov

Počas prevádzky

Po
uzatvorení
odpadov

Množstvo priesakových kvapalín

Mesačne

každých 6 mesiacov

Zloženie priesakových kvapalín

Štvrťročne

každých 6 mesiacov

Množstvo a zloženie povrchovej vody

Štvrťročne

každých 6 mesiacov

Potenciálne emisie plynov a atm. tlak

Mesačne

každých 6 mesiacov

skládky

Na sledovanie priesakov na vyššie uvedených skládkach sa využíva detekčný systém Sensor
DDS, ktorý umožňuje skorú detekciu a kontrolu izolačných schopností geomembrány uloženej pod
spodnou izolačnou vrstvou skládky. Pod izolačnú geomembránu sa pri tomto systéme ukladajú
senzory, ktoré umožňujú vytvoriť elektrické pole. Snímané potenciály nad izoláciou sa vyznačujú
zreteľnými anomáliami v miestach porúch, podľa čoho ich možno lokalizovať.
III. Ochrana podzemných vôd
Vzorky pre analýzy sa odoberajú pred, počas a po ukončení skládkovania z viacerých
meracích miest. Sledované parametre a frekvencia merania sú odvodené od charakteru skládky a
ukladaného odpadu. Parametre môžu tiež zahŕňať indikačné parametre, ktoré zabezpečujú včasné
zistenie zmeny kvality podzemnej vody. Odporúčané indikačné parametre: pH, celkový obsah
organického uhlíka, fenoly, ťažké kovy, fluoridy, aniónaktívne tenzidy, ropné látky – uhľovodíky.
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Úroveň hladiny podzemnej vody sa meria každých 6 mesiacov počas prevádzky skládky
odpadov aj v období po jej uzatvorení. Ak v danej oblasti výrazne kolíše hladina podzemnej vody,
frekvencie merania musia byť častejšie.
IV. Topografia skládky odpadov
Počas prevádzky skládky odpadov sa sleduje štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov a
jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa
skládky odpadov.

3.1.1.2. Skúsenosti merania vlhkosti z SPU Nitra a Hydromeliorácií Bratislava
Na SPU sú prístroje VIRRIB (vlhkomery) používané 9 rokov na sledovanie vlhkosti v pôde v
hĺbke 60 cm, či už na poľnohospodársky obrábanej pôde alebo na zatrávnenej ploche. Stabilita a
spoľahlivosť všetkých 12 používaných prístrojov sa v uvedenom období ukázala ako dostatočná.
Podľa skúseností prístroje zaznamenávali zmenu vlhkosti v pôde spôsobenú 0,1 mm zrážok. Prístroje
boli každoročne na zimu vyberané z pôdy. Jeden z prístrojov bol prevádzkovaný nepretržite 9 rokov
bez jeho vyberania z pôdy, počas jeho používania nedošlo ku korózii jeho povrchu ani k zmene
vlastností s potrebou rekalibrácie. Prístroje v týchto prípadoch boli obsluhované ručne a údaje boli
odčítavané každé 2-3 dni. V minulosti bol na SPU realizovaný aj nepretržitý zber dát z uvedených
snímačov pomocou počítača.
V š.p. Hydromeliorácie sú tieto prístroje používané posledných 5 rokov na sledovanie vlhkosti v
pôde v ovocných sadoch. Stabilita a spoľahlivosť prístrojov sa v uvedenom období ukázala ako
dostatočná. Niektoré sondy sú uložené dlhodobo v pôde bez zmeny ich vlastností a potreby
rekalibrácie.
Ďalšou meracou technikou, ktorú v podniku používajú je neutrónová sonda. Jej nevýhodou je,
že merania sú vykonávané vo vertikálnom vrte, čo môže v prípade modelu prekrytia vytvárať
nežiadúce narušenie ílovej vrstvy a merania je veľmi náročné automatizovať.

3.1.1.3. Skúsenosti z monitorovania úložísk v zahraničí
Monitoring funkčnosti alternatívneho prekrytia hlušiny zo závodu na spracovanie uránovej rudy
využitím lyzimetrov
Ministerstvo energetiky (DOE) USA a Agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) USA
pripravili sériu štúdií pre návrh a monitoring funkčnosti alternatívneho prekrytia hlušiny zo závodu na
spracovanie uránovej rudy na úložisku v Monticelle, Utah. Pretože kolobeh vody je v oblasti Monticello
prirodzene obmedzený vďaka hrubým vrstvám sprašových pôd, pre realizáciu prekrytia boli kvôli
napodobeniu prirodzenej rovnováhy vybrané miestne pôdy s pôvodným zastúpením rastlinstva [9].
Prekrytie v Monticello je založené na evapotranspirácii s kapilárnou bariérou. Hodnotenie
funkčnosti alternatívneho prekrytia závisí na analýze klímy, pôdnej hydrológie a ekológie rastlinstva.
Monitoring sa zameral na zložky rovnovážneho stavu vody v pôde (zrážky, zmeny vo vlhkosti, drenáži
a evapotranspirácii) a na zloženie a relatívne množstvo rastlinstva. Pôdna vlhkosť bola sledovaná
reflektomermi obsahu vody, založenými na sledovaní zmeny dielektrickej vodivosti v pôde. Merania
obsahu vody, drenáže a pôdnej teploty v prekrytí boli vykonávané každú hodinu v troch meracích
bodoch v šiestich rôznych hĺbkach, kde každá hĺbka reprezentuje inú vrstvu prekrytia. Ďalšie merania
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boli vykonané v pôvodnej vrstve pôdy pod inžinierskymi bariérami. Na dvoch porovnávacích
lyzimetroch bolo tiež sledované zloženie a hojnosť vegetácie. Na konci vegetačného obdobia boli
zaznamenané druhové zloženie rastlinstva, pokrytie, index listovej plochy a produktivita.
Zo záverov experimentu je zaujímavé zistenie, že zdanlivo nepatrné rozdiely v type pôdy,
vegetácii a zhutnení môžu viesť k významným zmenám funkčnosti, obzvlášť pri vyšších zrážkach.

3.1.1.4. Hodnotenie prekrytia úložiska RAO: vývoj teploty, vlhkosti a infiltrácie
Envirocare of Utah, správca úložiska nízkoaktívnych odpadov, vyvinula a skonštruovala
testovaciu plochu o veľkosti 5 x 8,5 m na sledovanie infiltrácie cez systém prekrytia úložiska nízko
aktívnych odpadov [10]. Základom testovacej plochy je lyzimeter identický s lyzimetrami v úložisku. Ich
cieľom je zachytávať a usmerniť kvapaliny cez odmerný systém monitorovania vlhkosti do kanála
mimo testovacej plochy. Počas konštrukcie boli na testovacej ploche špeciálne umiestnené
permanentné monitorovacie zariadenia. Monitorovacia sústava pozostáva z reflektometra objemu
vody, senzorov na meranie potenciálu (tepelnej vodivosti) a zo snímačov teploty. Ďalej boli pomocou
drenážneho systému sledované zrážky.
Teplota bola meraná kvôli sledovaniu premŕzania v ílových vrstvách. Sledovanie vlhkosti
pomocou meradiel tepelnej vodivosti a reflektometra objemu vody indikuje, či model prekrytia vysychá
alebo sa len ustaľuje tok vody použitej pri konštrukcii modelu. Údaje z lyzimetra potvrdzujú ostatné
merané údaje.
Úložisko RAO je navrhnuté tak, aby zabránilo úniku rádionuklidov po dobu najmenej 500 rokov.
Prekrytie úložiska pozostáva zo šiestich vrstiev:
0,45 m: Typ B Rip Rap – obsahuje kamene s priemerom 2 - 11,5 cm
0,15 m: Filtračná vrstva typu A – obsahuje kamene s priemerom 2,2 - 15,2 cm
0,3 m: Prekryvná pôda - štrk s priemerom 0,95 - 1,9 cm
0,15 m: Filtračná drenážna vrstva typu B - štrk s priemerom 0,95 - 3,8 cm
-8

0,3 m: prírodný íl zhutnený na priepustnosť 5x10 cm/s
-6

1,8 m: prírodný íl zhutnený na priepustnosť 1x10 cm/s
Monitorovacie zariadenia boli uložené v štyroch rôznych hĺbkach: v polovici vrstvy prekryvnej
-8

pôdy, v hĺbke 1,6 m v íle s priepustnosťou 5x10 cm/s, v hĺbke 2,35 m a 3 m v íle s priepustnosťou
-6

1x10 cm/s. Jednotlivé údaje boli merané a ukladané do datalogera nasledovne:
•

teplota – každú minútu s ukladaním hodinových priemerov,

•

meranie objemovej vlhkosti – každú hodinu,

•

meranie tepelnej vodivosti – 1 x denne na poludnie.

Údaje boli zálohované mesačne.
Informácie generované z tejto testovacej plochy boli použité na kalibráciu modelovania
funkčnosti pre návrh a povolenie prevádzky úložiska.

3.1.1.5. Experimenty v nesaturovanej zóne podzemného laboratória v Mont Terri
Podzemné laboratórium v Mont Terri je situované v ílovitej hornine na západe Švajčiarska. Na
experimentoch sa v rámci medzinárodného projektu zúčastňuje 8 organizácií z Európy a Japonska.
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Cieľom experimentov je predovšetkých preskúmať vlastnosti horniny ako hostiteľskej štruktúry pre
hlbinné úložisko vyhoreného jadrového paliva a vysokoaktívnych odpadov. Jedným z prvých
experimentov bol prieskum vývoja hydraulického potenciálu a nasýtenia blízkeho okolia tunela vodou.
Pre sledovanie vlhkosti bola aj v tomto prípade použitá reflektometria, založená na meraní permitivity
(dielektrickej

konštanty)

pomocou

tyčových

sond.

Reálna

zložka

permitivity

je

mierou

polarizovateľnosti materiálu, vrátane vody obsiahnutej v materiále.

3.2.

Odporúčané veličiny a parametre sledované na modeli prekrytia úložiska
Po preštudovaní domácich a zahraničných skúseností v oblasti monitorovania parametrov na

úložiskách rádioaktívnych odpadov a skládkach nebezpečných odpadov popísaných v predošlej
kapitole sme ako riešitelia dospeli k záveru, že nie je potrebné rozšíriť alebo meniť súbor sledovaných
parametrov a veličín navrhnutý v predošlom období riešenia úlohy.
Na modeli in situ prekrytia úložiska sa dlhodobo sledujú štyri parametre (geometrický tvar
modelu, povrchová erózia, deformácie povrchu krycej vrstvy, stav rastlinného krytu) a päť veličín
(vlhkosť zemín tesniacej a krycej vrstvy, teplota zemín tesniacej a krycej vrstvy, objemová hmotnosť
zeminy tesniacej vrstvy, súčiniteľ filtrácie zemín tesniacej a krycej vrstvy, klimatické vplyvy).
3.2.1. Geometrický tvar modelu
Geometrický tvar modelu prekrytia je určený jeho rozmermi a polohou v priestore. Zmeny
geometrického tvaru môže spôsobiť sadanie modelu počas jeho prevádzky alebo prírodné úkazy ako
napr. seizmická činnosť.
Sledovanie geometrického tvaru modelu slúži na ohodnotenie dlhodobých zmien tvaru modelu
prekrytia voči počiatočnému stavu (t.j. geometrickému tvaru modelu pri jeho uvedení do prevádzky).
3.2.2. Povrchová erózia
Erózia je rozrušovanie zemského povrchu exogénnymi silami (najmä vodou, vetrom, snehom
a ľadom)

spojené

s transportom

a sedimentáciou

uvoľneného

materiálu.

Hlavnými

činiteľmi

rozrušovania povrchu modelu prekrytia sú voda a vietor. Rozhodujúcim parametrom určujúcim veľkosť
eróznej činnosti zrážkovej vody je intenzita atmosférických zrážok, t.j. množstvo spadnutej vody
a doba trvania zrážok.
Pre posúdenie vývoja a rozsahu erózie v závislosti na údržbe povrchu modelu prekrytia sú dva
svahy o rozdielnom sklone (1:4,6 a 1:2,3), ktoré sú vystavené najsilnejšiemu pôsobeniu klimatických
podmienok (SSV svah a SZZ svah), po uchytení trávnika ponechané počas celej doby prevádzky
modelu bez opráv poškodenia spôsobeného eróziou (ďalej len „neudržiavané svahy“). Zvyšné dva
svahy (JJZ svah a JVV svah) a koruna modelu sú sústavne, a to bezprostredne po zistení erózneho
poškodenia, opravované do pôvodného stavu (ďalej len „udržiavané svahy“).
Sledovanie povrchovej erózie slúži na ohodnotenie následkov dlhodobého pôsobenia
poveternostných vplyvov (zrážková voda, vietor) na povrch modelu prekrytia a to v závislosti na
rozdielnom sklone svahov modelu a udržiavaní povrchu modelu. Erózne účinky zrážkových vôd
spadnutých mimo povrch modelu nebudú vyhodnocované.
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Obrázok 1 Rozmiestnenie udržiavaných a neudržiavaných svahov

SSV

NE UDRŽ IAVAN É

UDRŽ IAVAN É JVV

SZZ

JJZ

3.2.3. Deformácie povrchu krycej vrstvy
Deformáciami povrchu krycej vrstvy sú nadvihnutie povrchu v dôsledku mrazu príp. koreňmi
jestvujúceho rastlinstva; poklesnutia a preliačiny povrchu (lokálne sadanie); trhliny na povrchu modelu
(napr. v dôsledku dlhotrvajúceho sucha) a poškodenie povrchu živočíchmi.
Sledovanie deformácií povrchu krycej vrstvy slúži na ohodnotenie následkov dlhodobého
pôsobenia poveternostných vplyvov (mráz, sucho), rastlinstva a živočíchov na povrch modelu
prekrytia. Deformácie povrchu krycej vrstvy sa s výnimkou poškodení živočíšstvom na udržiavaných
svahoch nesanujú.
3.2.4. Stav rastlinného krytu
Porast na povrchu modelu prekrytia má veľmi dôležitú funkciu, pretože eliminuje resp. redukuje
erózne procesy spôsobené poveternostnými vplyvmi. Rastlinný kryt je na povrchu modelu prekrytia
odborne založený po jeho vybudovaní a to trávnou zmesou vhodnou a prirodzenou pre danú lokalitu.
V priebehu prevádzky modelu prekrytia je možné očakávať na neudržiavaných svahoch zakorenenie
kríkov a stromov po nálete ich semien. Zloženie pôvodného rastlinného pokryvu je definované
v projekte stavby, časť E.2.1 [11].
V našich klimatických podmienkach sa najviac darí lipnici lúčnej, ktorá spevňuje trávnik
pomocou dlhých podzemných výbežkov. Z tráv sa do trávnikov podľa účelu pestovania ešte zaraďuje
kostrava lúčna, kostrava ovčia, psinček obyčajný, psinček poplazový, lipnica hájna, mätonoh trváci a
iné. Dôležitú úlohu v extenzívnych trávnikoch môžu zohrávať aj lúčne byliny.
Tabuľka 3 Zloženie trávnej zmesi použitej na vybudovanie rastlinného krytu modelu prekrytia
Druh trávy

Pomerné zastúpenie

Hrebienka obyčajná (Cynosurus pratensis)

10 %

Kostrava lúčna (Festuca pratensis)

15 %

Mätonoh trváci (Lolium perenne)

20 %

Timotejka lúčna (Pjleum pratense)

5%

Lipnica lúčna (Poa pratensis)

50 %
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Pre posúdenie vplyvu údržby rastlinného krytu je na neudržiavaných svahoch modelu rastlinný
kryt ponechaný bez akejkoľvek údržby na svoj prirodzený vývoj. Na udržiavaných svahoch a korune
modelu je rastlinný kryt pravidelne kosený a v prípade potreby (napr. po vymrznutí, eróznom
poškodení a pod.) obnovovaný. Zavlažovanie rastlinného krytu sa počas prevádzky modelu
nevykonáva, pretože sa nebude vykonávať ani na konečnom prekrytí úložiska v období jeho
inštitucionálnej kontroly. Rastlinný kryt je zavlažovaný iba pri jeho zakladaní pred začiatkom prevádzky
modelu.
Sledovanie stavu rastlinného krytu slúži na ohodnotenie následkov dlhodobého pôsobenia
poveternostných vplyvov a spôsobu udržiavania povrchu modelu na rastlinný kryt a jeho ochrannú
funkciu a na ohodnotenie dlhodobých zmien v zložení rastlinného krytu voči počiatočnému stavu (t.j.
zloženiu rastlinného krytu pri jeho založení).
3.2.5. Vlhkosť zemín tesniacej a krycej vrstvy
V póroch pôdy sa v prírodných podmienkach vždy nachádza určité množstvo kvapalnej fázy
pôdy, tzv. pôdna voda. Množstvo vody v zemine najčastejšie vyjadrujeme pomocou hmotnostnej
vlhkosti zeminy alebo objemovej vlhkosti zeminy.
Hmotnostná vlhkosť zeminy (w) je pomer hmotnosti vody, ktorú je možné odstrániť vysušením
pri teplote 105 °C až 110 °C bez toho, aby dochádza lo k chemickým zmenám materiálu, k hmotnosti
vysušenej zeminy [8]:

w=

mw
m0

kde mw je hmotnosť vody odstránenej zo zeminy sušením (g),
m0 je hmotnosť vysušenej zeminy (g).
Objemová vlhkosť zeminy (wv) je množstvo vody obsiahnuté v zemine podľa predošlého
odstavca vyjadrené ako pomer objemu vody k objemu suchej zeminy. Objemovú vlhkosť zeminy je
možné stanoviť prepočtom z hmotnostnej vlhkosti zeminy podľa vzťahu [8]:

wv =

ρd
×w
ρw
-3

kde ρd je objemová hmotnosť zeminy po vysušení [12] (kg.m ),
-3

ρw je hustota vody (kg.m ).
Vlhkosť zeminy je dôležitá veličina popisujúca infiltráciu zrážkovej vody do ílovej tesniacej
vrstvy a teda charakterizujúca dlhodobú tesniacu funkciu tejto vrstvy. Lokálne zmeny vlhkosti zeminy
svedčia o možnosti vzniku porúch v tesniacej vrstve (napr. trhlín spôsobených vyčerpaním
pevnostných charakteristík materiálu, objemovými zmenami materiálu alebo teplotnou degradáciou
materiálu) a teda o priesakoch a pohybe vody vo vrstve. Globálne zmeny vlhkosti zeminy zase
vypovedajú o vysychaní (a teda o možnej zmene hydraulickej vodivosti, plasticity zeminy a strate
samozaceľujúcich schopností a kontrakcii objemu spojenej s vytváraním trhlín) a vlhnutí tesniacej
vrstvy (a teda klesaní šmykovej pevnosti tesniacej vrstvy z hľadiska seizmického zaťaženia). Zemina
ostáva plastickou pokiaľ jej hmotnostná vlhkosť leží medzi medzou plasticity wP [13] a medzou
tekutosti wL [14]. Pri zvýšení vlhkosti zeminy tesniacej vrstvy na 22% zase nie je postačujúca
seizmická rezerva šmykovej pevnosti [15].
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3.2.6. Teplota zemín tesniacej a krycej vrstvy
Teplota zeminy je veličina, ktorá vypovedá o dvoch dôležitých procesoch v zemine - premŕzaní
zeminy a zmenách vlhkosti zeminy. Záporné hodnoty teploty poukazujú na to, že zemina premŕza
a hrozí teda nebezpečenstvo vzniku porúch v dôsledku teplotnej degradácie materiálu. Krycia vrstva
musí aj za tých najnepriaznivejších klimatických podmienok zabezpečiť, že tesniaca ílová vrstva
nebude premŕzať.
Teplota zeminy veľmi úzko súvisí s jej vlhkosťou, keďže sa jedná o združené problémy. Šírenie
tepla v zemine je zabezpečené troma procesmi: vedením, tokom vody a difúziou vodnej pary. Ak
uvažujeme iba vedenie tepla (príspevky od toku vody a difúzie vodnej pary sú v prostredí zhutneného
ílu zanedbateľné) môžeme zákon šírenia tepla vyjadriť:

C

∂T
= div(k ⋅ gradT )
∂t

kde T je teplota zeminy (K),
-3

-1

-1

-1

C je objemová tepelná kapacita zeminy (J.m .K ),
k je súčiniteľ tepelnej vodivosti zeminy (W.m .K ).
Časová zmena teploty zeminy (∂T/∂t) je teda priamo úmerná pomeru súčiniteľa tepelnej
vodivosti (k) a objemovej tepelnej kapacity (C); tento pomer sa nazýva aj tepelná difuzivita. Obidva
parametre narastajú, keď sa zvyšuje obsah vody v zemine. Súčiniteľ tepelnej vodivosti k, ktorý
vyjadruje schopnosť danej látky viesť teplo, narastá rýchlejšie, keď je zemina suchá a nárast sa
spomaľuje, keď sa zemina stáva vlhkou. Objemová tepelná kapacita C, ktorá vyjadruje množstvo tepla
potrebné na zvýšenie teploty jednotkového objemu o jeden stupeň, rastie aj keď je zemina relatívne
vlhká. V dôsledku toho pre suchú zeminu tepelná difuzivita narastá so zvyšujúcim sa obsahom vody,
ale pre zeminy blízko stavu nasýtenia sa nárast spomaľuje alebo dochádza až k poklesu tepelnej
difuzivity. To má za následok, že maximálna časová zmena teploty zeminy sa vyskytuje pri obsahu
vody v zemine pod stavom nasýtenia.
3.2.7. Objemová hmotnosť zeminy tesniacej vrstvy
Objemová hmotnosť zeminy je hmotnosť objemovej jednotky zeminy. Rozlišuje sa objemová
hmotnosť vlhkej zeminy a objemová hmotnosť zeminy po vysušení.
Objemová hmotnosť vlhkej zeminy (ρ) je podiel hmotnosti zeminy (t.j. jej pevnej, tekutej
a plynnej fázy) a jej objemu, ktorý zaberá v prirodzenom uložení (v tom prípade sa používa označenie
ρn) alebo po zhutnení [16]:

ρ=

mV
V

kde mV je hmotnosť zeminy (kg),
3

V je objem zeminy (m ).
Objemová hmotnosť zeminy po vysušení (ρd) je podiel hmotnosti zeminy po vysušení pri
teplote 100 až 110 °C a pôvodného objemu [16]:

ρd =

m0
V
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kde m0 je hmotnosť zeminy po vysušení (kg),
3

V je pôvodný objem zeminy (m ).
Medzi objemovou hmotnosťou ρ a ρd platí vzťah [12]:

ρ = ρ d × (1 + w)
kde w je hmotnostná vlhkosť zeminy [8] vyjadrená v dieloch jednotky.
Objemová hmotnosť je dôležitá veličina slúžiaca na určenie zmien miery zhutnenia tesniacej
ílovej vrstvy. Miera zhutnenia je pomer medzi dosiahnutým zhutnením a laboratórne stanoveným
alebo dokumentáciou predpísaným zhutnením a určuje sa spravidla práve z údajov o objemovej
hmotnosti suchej zeminy. Miera zhutnenia je najčastejšie vyjadrovaná súčiniteľom zhutnenia (D) [17]:

ρd
× 100%
ρ max

D=

-3

kde ρd je objemová hmotnosť suchej zeminy [12] (kg.m ),
-3

ρmax je maximálna objemová hmotnosť suchej zeminy [18] (kg.m ).
3.2.8. Súčiniteľ filtrácie (koeficient priepustnosti) zemín tesniacej a krycej vrstvy
Priepustnosť zeminy pre vodu je schopnosť zeminy prepúšťať pórmi a dutinami vodu účinkom
hydraulického sklonu. Vyjadruje sa súčiniteľom filtrácie (koeficient priepustnosti, hydraulická vodivosť),
čo je najdôležitejšia veličina, ktorej hodnota charakterizuje tesniace vlastnosti ílovej vrstvy.
Súčiniteľ filtrácie (k) je konštantou úmernosti v transportnej rovnici pre priesak vody (Darcyho
zákon) a je definovaný vzťahom [16]:

k=

v
i
-1

kde v je filtračná rýchlosť (m.s ),
i je hydraulický sklon (1).
Filtračná rýchlosť (v) je fiktívna makroskopická rýchlosť pohybu pretekajúcej vody a je
definovaná vzťahom [16]:

v=

Vw
A× t
3

2

kde Vw je objem vody (m ) pretečenej za dobu t (s) filtračnou plochou A (m ). Za filtračnú
plochu sa počíta plný profil vzorky (póry aj skelet).
Hydraulický sklon (i) je pomer rozdielu vodných hladín pred vtokom a po výtoku vody z pôdy
a dĺžky pôdneho stĺpca v smere prúdenia vody [16]:

i=

h
l

kde h je rozdiel tlakových výšok hladín vody (m),
l je priama prietoková dráha vody (m).
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Vzhľadom k tomu, že ílová vrstva má slúžiť ako bariéra zabraňujúca migrácii rádionuklidov do
okolitého prostredia, patrí jej priepustnosť pre vodu k rozhodujúcim parametrom. Súčiniteľ filtrácie
nesmie v tesniacej ílovej vrstve podľa existujúcich bezpečnostných analýz [19] presiahnuť hodnotu
-9

-1

1.10 m.s .
3.2.9. Klimatické vplyvy
Pod pojmom klimatické vplyvy rozumieme v tejto správe monitorovania vybrané meteorologické
veličiny, ktoré sú sledované priamo na meteorologickej stanici SHMÚ v Mochovciach. Hodnoty týchto
veličín sú v rámci programu monitorovania modelu prekrytia úložiska za stanovených podmienok
preberané, zaznamenávané spolu s hodnotami ostatných veličín monitorovaných na modeli a použité
pri hodnotení a interpretácii zistených výsledkov.
Zo všetkých sledovaných meteorologických veličín a parametrov je potrebné pre účely tohoto
programu monitorovania vybrať tie, ktoré majú vplyv na zmeny hodnôt ostatných veličín kontinuálne
sledovaných na modeli prekrytia úložiska, t.j. teploty a vlhkosti tesniacej a krycej vrstvy. Teplota
zeminy súvisí s hodnotami meteorologických veličín zo skupiny teplôt, vlhkosť zeminy zase
s hodnotami veličín zo skupiny zrážok. Pre účely porovnania a posúdenia kvality meraní teploty zemín
na modeli prekrytia je vhodné takisto sledovať aj dostupné meteorologické veličiny zo skupiny pôdy.
Porovnaním časových priebehov súvisiacich veličín sa zisťuje stupeň korelácie medzi nimi a pomocou
klimatických vplyvov sa hodnotia a interpretujú zmeny teploty a vlhkosti tesniacej a krycej vrstvy.
Zo skupiny teplôt sú v rámci programu monitorovania preberané hodnoty meteorologickej
veličiny teplota vzduchu vo výške 2 m (T). Táto veličina sa sleduje v priestoroch RÚ RAO a takisto na
meteorologickej stanici SHMÚ.
Zo skupiny zrážok sa preberajú hodnoty meteorologickej veličiny množstvo atmosférických
zrážok (R). Veličina predstavuje úhrnné množstvo zrážok v mm, ktoré spadlo od hodiny 00:00 daného
dňa. Vďaka vyhrievaniu zrážkomeru je možné množstvo atmosférických zrážok v mm vody sledovať
na meteorologickej stanici SHMÚ aj v zimnom období.
Zo skupiny pôdy sa preberajú hodnoty teploty pôdy v hĺbke 50 cm (T50) a 100 cm (T100). Tieto
veličiny sa sledujú len na meteorologickej stanici SHMÚ.
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3.3.

Metodiky monitorovania

3.3.1. Geometrický tvar modelu

3.3.1.1. Technické prostriedky monitorovania
Geometrický tvar modelu prekrytia je sledovaný pomocou štandardných geodetických metód
meraním zmien polohy pozorovacích bodov. Polohy meraných bodov v priestore sú s presnosťou na
cm (technická nivelácia) zamerané v geodetickej sieti na lokalite s využitím troch polohových
a výškových bodov pevnej stabilizácie vybudovaných v okolí modelu prekrytia [11]. Geodetické
merania musí vykonávať autorizovaný geodet.

3.3.1.2. Harmonogram pozorovaní
Geodetické stanovenie geometrického tvaru modelu prekrytia sa vykonáva bezprostredne po
zhotovení in situ modelu (počiatočný stav) a po ukončení prevádzky bezprostredne pred likvidáciou
modelu (konečný stav). Geodetické stanovenia sa vykonávajú aj počas prevádzky modelu prekrytia
a to 4 krát do roka počas celej doby prevádzky vždy na konci každého ročného obdobia. Počet meraní
sa môže upresňovať počas prevádzky modelu s ohľadom na výsledky predchádzajúcich meraní.
V prípade výskytu mimoriadnych udalostí, ktoré môžu mať vplyv na tvar modelu (napr. zemetrasenie),
sa vykoná doplňujúce geodetické stanovenie bezprostredne po takejto udalosti.

3.3.1.3. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov
Výstupom geodetických meraní je každoročne vydávaná správa, tzv. geodetický elaborát,
v ktorej sa porovnaním jednotlivých pozorovaní hodnotia zmeny geometrického tvaru modelu počas
jeho prevádzky. Merania sú vykonávané a vyhodnocované autorizovanými geodetmi podľa
štandardných metodík.

3.3.2. Povrchová erózia

3.3.2.1. Technické prostriedky monitorovania
Povrchová

erózia

sa

sleduje

vizuálnymi

obhliadkami

povrchu

modelu

prekrytia

a odvodňovacích rigolov na pätkách modelu.
O obhliadke modelu prekrytia sa vykonáva záznam do denníka, v ktorom sa zaznamená
prítomnosť a rozsah erózneho poškodenia modelu prekrytia, prípadný výskyt mimoriadnych udalostí,
zameranie každej novej eróznej ryhy alebo nového poškodenia odvodňovacieho rigolu. Do denníka sú
zaznamenávané nasledujúce údaje: označenie svahu, súradnice špičky a a päty b ryhy vzhľadom na
ľavý dolný roh príslušného svahu, dĺžka l[cm], hĺbka h[cm] a šírka d v najširšom bode [cm] každej
eróznej ryhy alebo poškodenia odvodňovacieho rigolu, v prípade potreby sa zakreslí priestorový
priebeh a prípadné vetvenie eróznej ryhy a vykonané nápravné opatrenia. Zároveň sa urobí
fotodokumentácia tak, aby bolo možné identifikovať polohu ryhy podľa súradníc zakreslených na
podkladovej doske.
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Obrázok 2 Príklad zamerania eróznej ryhy
Po objavení eróznej ryhy alebo poškodenia odvodňovacieho rigolu sa táto ryha alebo
poškodenie zameria s presnosťou na cm. Do denníka sú zaznamenané všetky ryhy dlhšie ako 20 cm
a hlbšie ako 3 cm ihneď po ich objavení. Poškodenie odvodňovacích rigolov, ktoré sa nachádzajú pod
udržiavanými svahmi sa následne opraví. Odvodňovacie rigoly pod neudržiavanými svahmi sa
ponechávajú bez údržby a opráv. Podobne erózne ryhy na udržiavaných svahoch a v prípade výskytu
aj na korune modelu sa bezprostredne po zameraní sanujú prekyprením, prípadne pri veľkom úbytku
zabudovaním zeminy s pôvodnými vlastnosťami a obnovením ochranného rastlinného krytu. Erózne
ryhy na neudržiavaných svahoch sa neopravujú a ich prirodzený vývoj a šírenie sa pravidelne
zameriava a fotograficky dokumentuje, zaznamenané údaje sa ukladajú do databázy. Každá ryha na
neudržiavaných svahoch má svoj vlastný hárok s históriou vývoja a fotodokumentáciou. Pri
fotografovaní ryhy je potrebné k päte ryhy v smere kolmom na úpätie modelu priložiť porovnávacie
meradlo o dĺžke 1 m.

3.3.2.2. Harmonogram pozorovaní
Povrchová erózia sa sleduje obhliadkami počas celej prevádzky modelu prekrytia jedenkrát
mesačne. V prípade výskytu mimoriadnych udalostí, ktoré môžu mať vplyv na povrchovú eróziu (napr.
mimoriadne silné dažde) sa vykoná doplňujúca obhliadka bezprostredne po takejto udalosti.
Zameranie šírenia eróznych rýh na neudržiavaných svahoch sa vykonáva raz mesačne, napr.
v ten istý deň ako sa vykoná obhliadka povrchu modelu. V prípade intenzívnej eróznej činnosti (napr.
počas obdobia dlhotrvajúcich výdatných dažďov) podľa potreby aj častejšie.

3.3.2.3. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov
Výsledky sledovania povrchovej erózie modelu pomocou pravidelných obhliadok sa spolu
s opisom prípadných mimoriadnych udalostí zaznamenávajú v prevádzkovom denníku modelu
prekrytia úložiska. Zároveň sa vedie fotodokumentácia jednotlivých eróznych rýh v digitálnej podobe.
Porovnaním jednotlivých pozorovaní sa hodnotí priebeh erózie povrchu modelu počas jeho prevádzky
a to najmä v závislosti na sklone a údržbe svahov modelu prekrytia. Pri hodnotení priebehu erózie
povrchu modelu sa prihliada na klimatické vplyvy priebežne zaznamenávané v databáze výsledkov
monitorovania.
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3.3.3. Deformácie povrchu krycej vrstvy

3.3.3.1. Technické prostriedky monitorovania
Deformácie povrchu krycej vrstvy sa sledujú vizuálnymi obhliadkami modelu prekrytia podobne
ako erózne narušenie. Počas obhliadok sa identifikujú a registrujú deformácie a neerózne porušenia
(napr. trhliny, nory hlodavcov a pod.) povrchu modelu prekrytia a ak je to možné, sleduje sa ich vývoj
(napr. osadením terčov na identifikáciu aktivity trhlín porovnávacím meraním). Sanuje sa len
poškodenie udržiavaných svahov a koruny modelu živočíchmi, ostatné deformácie a poškodenia sa
ponechávajú bez opráv na prirodzený vývoj.
O obhliadke modelu prekrytia sa vykoná záznam podobný ako pre erózne poškodenie,
v ktorom sa zaznamená prítomnosť a rozsah deformácií povrchu modelu prekrytia, prípadný výskyt
mimoriadnych udalostí, kvantitatívny a kvalitatívny popis porúch a deformácií, ich poloha a vykonané
nápravné opatrenia. Tiež sa vykoná fotodokumentácia zaznamenaných deformácií.

3.3.3.2. Harmonogram pozorovaní
Deformácie povrchu krycej vrstvy sa sledujú počas tých istých obhliadok povrchu modelu ako
povrchová erózia, t.j. počas celej prevádzky modelu prekrytia jedenkrát mesačne a takisto
bezprostredne po mimoriadnych udalostiach.

3.3.3.3. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov
Výsledky sledovania deformácií povrchu krycej vrstvy modelu pomocou pravidelných obhliadok
sa spolu s opisom prípadných mimoriadnych udalostí zaznamenávajú v prevádzkovom denníku
modelu prekrytia úložiska. Zároveň sa vedie fotodokumentácia z jednotlivých obhliadok v digitálnej
podobe. Porovnaním jednotlivých pozorovaní sa hodnotí priebeh deformácií a neeróznych poškodení
povrchu modelu počas jeho prevádzky a to najmä v závislosti na sklone a údržbe svahov modelu
prekrytia. Pri hodnotení deformácií a neerózneho poškodenia povrchu modelu sa prihliada aj na
klimatické vplyvy priebežne zaznamenávané v databáze výsledkov monitorovania.

3.3.4. Stav rastlinného krytu

3.3.4.1. Technické prostriedky monitorovania
Stav rastlinného krytu sa sleduje vizuálnymi obhliadkami modelu prekrytia. Počas obhliadok sa
identifikuje stav rastlinného krytu na povrchu modelu prekrytia - sledujú sa zmeny druhového zloženia
voči pôvodnému stavu pri založení rastlinného krytu (zaburinenie porastu, nálet krovín a stromov),
poškodenie rastlinného krytu klimatickými podmienkami (mráz, sucho), činnosťou živočíchov,
činnosťami pri vykonávaní pravidelných kontrolných vrtov a eróznymi procesmi. Udržiava sa len
rastlinný kryt na udržiavaných svahoch a korune modelu, ostatný porast na modeli prekrytia sa
ponecháva bez údržby na prirodzený vývoj [11].
O obhliadke modelu prekrytia sa vykoná záznam, v ktorom sa popíše aktuálny stav rastlinného
krytu, prítomnosť a rozsah jeho poškodenia, prípadný výskyt mimoriadnych udalostí (napr. prívalové
dažde, ľadovec a pod.). V denníku sa vedú záznamy aj o údržbe rastlinného krytu. Pri výskyte nových
druhov sa urobí fotodokumentácia.
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3.3.4.2. Harmonogram pozorovaní
Stav rastlinného krytu sa sleduje počas tých istých obhliadok povrchu modelu ako povrchová
erózia a deformácie povrchu krycej vrstvy, t.j. počas celej prevádzky modelu prekrytia jedenkrát
mesačne a takisto bezprostredne po mimoriadnych udalostiach. Navyše sa stav rastlinného porastu
kontroluje pred každým kosením.
Pred ukončením prevádzky modelu prekrytia je odporúčané urobiť podrobné mapovanie
zloženia rastlinného krytu a hĺbky koreňových systémov, predovšetkým krovín a drevín zakorenených
na neudržiavaných svahoch.

3.3.4.3. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov
Výsledky sledovania stavu rastlinného krytu pomocou pravidelných obhliadok sa spolu
s opisom prípadných mimoriadnych udalostí a vykonanej údržby zaznamenávajú v prevádzkovom
denníku modelu prekrytia úložiska. Porovnaním jednotlivých pozorovaní sa hodnotí vývoj rastlinného
krytu na povrchu modelu počas jeho prevádzky a to najmä v závislosti na údržbe svahov modelu
prekrytia. Pri hodnotení stavu rastlinného krytu sa prihliada aj na klimatické vplyvy priebežne
zaznamenávané v databáze výsledkov monitorovania.

3.3.5. Vlhkosť zemín tesniacej a krycej vrstvy

3.3.5.1. Technické prostriedky monitorovania
Vlhkosť zemín tesniacej ílovej a krycej pôdnej vrstvy sa monitoruje kontinuálne meradlami
zabudovanými priamo do telesa modelu prekrytia a takisto jednorázovo odbermi vzoriek s následnými
laboratórnymi

stanoveniami

gravimetrickou

metódou,

stanoveniami

poľnými

metódami

a geofyzikálnymi meraniami vo vrtoch (karotáž).
Kontinuálne meranie pôdnej vlhkosti sa vykonáva snímačmi pôdnej vlhkosti VIRRIB výrobcu
AMET, Velké Bílovice, ČR. Snímač VIRRIB slúži k priamemu stacionárnemu a trvalému meraniu
objemovej vlhkosti v pôdnom prostredí pomocou elektromagnetického signálu transmisnou fázovou
metódou - snímače využívajú závislosť fázovej rýchlosti nanosekundových impulzov na vlhkosti
okolitého prostredia. Snímač sa skladá z dvoch sústredných kruhov z nerezovej ocele spojených
v telese snímača, kde je umiestnená elektronická časť; vonkajší priemer snímača je 28 cm. Meraná
vrstva presahuje až o 7 cm aktívne prvky snímača a meraný objem zeminy je tak 15 – 20 l. Merací
rozsah snímača je 5 – 50 obj. % a presnosť merania je lepšia než 1 obj. %.
Oproti pôvodnému návrhu [20] sú snímače VIRRIB umiestnené v piatich meracích vrstvách,
z toho dve vrstvy sa nachádzajú v prekryvnej pôdnej vrstve a tri vrstvy sa nachádzajú v samotnej
ílovej tesniacej vrstve (Obrázok 3). Polohy meracích vrstiev sú na obrázku udané hĺbkou od povrchu
terénu, v prípade použitia kótovania od základu stavby (povrchu betónovej monolytickej dosky) by
zodpovedajúce polohy boli +20 cm, +100 cm, +180 cm, +220 cm a +260 cm.
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Obrázok 3 Vertikálne umiestnenie snímačov pôdnej vlhkosti podľa pôvodného návrhu (variant 1)
a podľa riešenia realizovaného na modeli prekrytia (variant 2)
Meracia vrstva v hĺbke 40 cm slúži na stanovenie polohy čela zvlhčenia pôdy (čela infiltrujúcej
vody) pri atmosférických zrážkach. V závislosti od množstva zrážok a druhu pôdy sa čelo zvlhčenia
pôdy (prechod medzi zónou kapilárne zavesenej vody a zónou minimálnej vlhkosti) obvykle nachádza
v hĺbke 30 – 70 cm. Keďže prekryvná vrstva má chrániť tesniacu vrstvu aj z hľadiska presakovania
zrážkovej vody, budú merania v hĺbke 40 cm pri zohľadnení intenzity a trvania atmosférických zrážok
slúžiť ako indikátor polohy čela zvlhčenia pôdy. Meracia vrstva v hĺbke 80 cm slúži na stanovenie
objemovej vlhkosti prekryvnej pôdnej vrstvy v blízkosti rozhrania s ílovou vrstvou. Získané výsledky
z tejto hĺbky vypovedajú o množstve atmosférických zrážok, ktoré prenikli celou krycou vrstvou až na
okraj ílového tesnenia a mali by potvrdiť, že ani za extrémnych atmosférických podmienok nedosahuje
čelo zvlhčenia pôdy ílovú tesniacu vrstvu. Podobne vrstva snímačov v hĺbke 120 cm poskytuje údaje
o množstve vody, ktorá prenikla do tesniacej ílovej vrstvy z krycej vrstvy. Predpokladá sa, že v prípade
neporušenej ílovej vrstvy je v dôsledku prísunu vody z krycej vrstvy badateľná zmena objemovej
vlhkosti ílového materiálu maximálne do hĺbky 50 cm. Tento predpoklad sa overí porovnaním údajov
zo snímačov v hĺbke 120 cm a snímačov z väčších hĺbok. Vrstva v hĺbke 280 cm slúži ako indikátor
možného nárastu vlhkosti zeminy v dôsledku kapilárneho zlínania v prípade porušenia celistvosti
úložnej železobetónovej dosky. Zvyšná meracia vrstva v hĺbke 200 cm dopĺňa merania v okrajových
vrstvách ílového tesnenia a slúži na stanovenie uceleného vertikálneho profilu objemovej vlhkosti
v tesniacej ílovej vrstve.
Horizontálne rozmiestnenie snímačov je definované v realizačnom projekte pozorovacích
a meracích zariadení [21]. Snímače sú umiestnené v centrálnej časti koruny modelu prekrytia
(Obrázok 4 ). V každej vrstve je umiestnených šesť snímačov na meranie (ďalej „prevádzkový
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snímač“) a šesť rezervných snímačov a to v dvoch radoch po tri prevádzkové snímače a tri rezervné
snímače. Vzdialenosť radov snímačov je 600 cm, vzdialenosť meracích miest v jednom rade
snímačov je 300 cm. Na každom meracom mieste sú po dva snímače pôdnej vlhkosti (prevádzkový
a rezervný) a pôdnej teploty (prevádzkový a rezervný), ktoré sú umiestnené v čo najtesnejšej
vzdialenosti od seba tak, aby nedochádzalo k ich vzájomnej interferencii.
Odbery vzoriek pre laboratórne stanovenie pôdnej vlhkosti počas výstavby modelu prekrytia sa
vykonávajú z každej hutnenej vrstvy a to v počte 10 – 15 vzoriek na vrstvu. Rozmiestnenie
odberových miest je také, aby rovnomerne pokrylo plochu hutnenej vrstvy.
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Obrázok 4 Koruna modelu prekrytia s vyznačením horizontálneho rozmiestnenia snímačov pôdnej
vlhkosti a teploty a oblastí vrtov pre odbery vzoriek
Odbery vzoriek pre laboratórne stanovenie pôdnej vlhkosti počas prevádzky modelu prekrytia
sa vykonávajú úzko profilovanými jadrovými vrtmi (do 100 mm). Odbery vykonáva geológ s platným
geologickým

oprávnením.

Aby

nedochádzalo

k poškodzovaniu

povrchu

modelu

prekrytia

a narušovaniu jeho rastlinného krytu, vŕtanie sa vykonáva ľahkými, ručne prenosnými súpravami. Aby
sa zabránilo narušeniu snímačov a káblov, vrty sa vykonávajú iba v páse o šírke 0,5 – 1,5 m po
vonkajšom obvode oblasti snímačov a sú prísne zvislo vŕtané. Oblasťou snímačov sa tu rozumie
plocha v strede koruny modelu štvorcového tvaru so stranou dĺžky 12 m, pod ktorou sú umiestnené
snímače pre kontinuálne meranie pôdnej vlhkosti a teploty (Obrázok 4 ). Vrty sa nevykonávajú
v miestach, kde prechádzajú káblové vedenia z radov snímačov. Vŕta sa do hĺbky 280 cm a vzorky na
laboratórne stanovenie sa odoberajú z jadra minimálne z hĺbky každých 40 cm (t.j. z jedného vrtu sa
získa najmenej 7 vzoriek z rôznych hĺbok – 40 cm, 80 cm, 120 cm, 160 cm, 200 cm, 240 cm a 280
cm). Počas každej vrtnej kampane sa vykonajú štyri vrty a to vždy jeden vrt na jednu stranu štvorca
ohraničujúceho oblasť snímačov. V obrázku sú zaznačené štvorce okolo oblasti snímačov, kde majú
byť počas jednotlivých kampaní vykonané vrty. Plánovaných je šesť vrtných kampaní plus jedna
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rezervná. Prvý vrt je potrebné robiť v ľavom dolnom rohu príslušného štvorca s číslom kampane,
nasledujúci sa vykonáva vždy v protiľahlom rohu štvorca, pretože pri stanovenom harmonograme
odberov a predpokladanej dobe prevádzky modelu prekrytia musí byť vzájomná vzdialenosť dvoch
susedných vrtov 2,5 - 3 m. Pre zabránenie vzniku preferovaných ciest pre zrážkové vody sa po odbere
vzoriek a karotážnom meraní vykonáva tamponáž vrtov a to dôkladne zhutnenými ílovitými zeminami
s rovnakými vlastnosťami hlavne vlhkosťou ako u tesniacej vrstvy modelu. Materiál je potrebné
dôkladne zhutniť v celom rozsahu vrtu.
Odbery vzoriek pre laboratórne stanovenie pôdnej vlhkosti počas likvidácie modelu prekrytia sa
vykonávajú vhodným spôsobom a v počte v závislosti na zvolenom spôsobe likvidácie modelu
prekrytia.
Na odber vzoriek a ich prevoz na laboratórne stanovenie sa používajú vzduchotesne
uzatvárateľné vzorkovnice, do ktorých sa vzorky ukladajú hneď po odbere, aby nedošlo k zmenám ich
vlhkosti.
Laboratórne stanovenie vlhkosti zemín sa vykonáva z odobratých vzoriek absolútnou
(vysúšacou) metódou, ktorá spočíva v oddelení vody od pevnej fázy zeminy a stanovení hmotnosti
pevnej fázy zeminy a vody. Používa sa štandardná laboratórna metóda (metóda A) [8], ktorá je
vhodná pre íly a všetky zeminy, u ktorých pri teplote 105°C až 110°C nedochádza k chemickým
procesom. Metódou sa stanovuje hmotnostná vlhkosť zeminy, na prepočet objemovej vlhkosti zeminy
je potrebné zohľadniť výsledok laboratórneho stanovenia objemovej hmotnosti zeminy po vysušení.
Stanovenie vlhkosti zemín poľnými metódami sa vykonáva vhodnou metódou (napr.
rádiometrické skúšanie objemovej vlhkosti založené na moderácii (spomalení) rýchlych neutrónov
prevažne atómami vodíka [22] na hutnených vrstvách počas výstavby modelu prekrytia. Poľné
stanovenia sa vykonávajú na každej z pokladaných a hutnených vrstiev a to v počte odpovedajúcom
trojnásobku počtu odobratých vzoriek [17]. Rozmiestnenie meracích miest je také, aby rovnomerne
pokrylo plochu hutnenej vrstvy.
Ako doplnkové merania môžu byť využité karotážne merania objemovej vlhkosti zemín, ktoré
sa vykonávajú vhodnou metódou (napr. rádiometrické karotážne meranie vlhkosti založené na
moderácii (spomalení) rýchlych neutrónov prevažne atómami vodíka) v malopriemerových vrtoch
vzniknutých pri odbere vzoriek pre laboratórne stanovenie. Karotážne merania sa vykonávajú
v každom zo štyroch vrtov odvŕtaných počas kampane a to v počte odpovedajúcom najmenej počtu
odobratých vzoriek tak, aby stred účinného objemu merania zodpovedal hĺbke odberu vzorky.
Stanovenie vlhkosti zemín poľnými metódami počas likvidácie modelu prekrytia sa vykonáva
vhodnou metódou (napr. rádiometrické skúšanie objemovej vlhkosti založené na moderácii
(spomalení) rýchlych neutrónov prevažne atómami vodíka [22] a vhodným spôsobom a v počte
v závislosti na zvolenom spôsobe likvidácie modelu prekrytia.

3.3.5.2. Harmonogram meraní
Merania objemovej vlhkosti zeminy prevádzkovými snímačmi sa vykonávajú 24-krát za deň
počas celej doby monitorovania na modeli prekrytia úložiska a to vždy každú celú hodinu. Merania sa
vykonávajú po vrstvách, všetkými prevádzkovými snímačmi umiestnenými v jednej vrstve naraz.
Prepínač automaticky prepína meranie medzi jednotlivými vrstvami.
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Kontrolné merania objemovej vlhkosti zeminy rezervnými snímačmi sa vykonávajú 24-krát za
deň automaticky každý prvý deň v kalendárnom mesiaci a to vždy každú celú hodinu. Merania sa
vykonávajú rovnako po vrstvách, všetkými rezervnými snímačmi v danej vrstve naraz.
Odber vzoriek a následné laboratórne stanovenia hmotnostnej vlhkosti zeminy a stanovenie
vlhkosti zemín poľnými metódami sa vykonáva pri stavbe in situ modelu prekrytia a pri likvidácii
modelu.
Odber vzoriek a laboratórne stanovenia sa vykonávajú aj počas prevádzky modelu prekrytia.
Aby sa zabránilo nadmernému narušeniu celistvosti modelu prekrytia vrtmi a ich tamponážou,
vykonávajú sa tieto odbery a stanovenia v druhom, štvrtom a potom každé 4 roky, t.j. počas celej
predpokladanej doby prevádzky modelu 5 - 6 krát, prvýkrát na jar v druhom roku nasledujúcom po
1

roku začatia prevádzky modelu prekrytia. Nulté meranie s dvoma vzorovými vrtmi, počas ktorého sa
stanoví metodika vykonávania a vyhodnotenia vrtov, bude vykonané na konci realizácie stavby
modelu prekrytia a bude urobené na korune modelu mimo plochy vyhradenej na odber vzoriek.
Odbery vzoriek vrtmi sa vykonávajú pre posúdenie závislosti pôdnej vlhkosti na ročnom období
striedavo v jarnom (apríl - máj) a jesennom období (október – november).
Karotážne merania vlhkosti zeminy sa vykonávajú vo vrtoch vzniknutých pri odbere vzoriek a to
bezprostredne po týchto odberoch.

3.3.5.3. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov
Do elektronickej databázy výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa pre daný deň
automaticky zaznamenávajú všetky výsledky merania objemovej vlhkosti zeminy prevádzkovými
snímačmi wv(i,j,t), kde i = 1,2,3,4,5 je poradové číslo meracej vrstvy počnúc najvyššou (-40 cm)
a končiac najnižšou vrstvou (-280 cm), j = 1,2,3,4,5,6 je poradové číslo snímača v danej meracej
vrstve a t = 1,2,3,...,24 je hodina merania v danom dni.
Ak tesnosť ílovej vrstvy nie je narušená a nedochádza k priesakom vody cez trhliny, možno
predpokladať, že vlhkosť zeminy v hĺbke danej meracej vrstvy je rovnaká po celej ploche pokrytej
systémom monitorovania pôdnej vlhkosti. Výsledky merania prevádzkovými snímačmi v danej vrstve
i a danom čase t sú potom rozdelené normálne a prípadný odľahlý výsledok pozorovania môže
indikovať prítomnosť priesaku vody alebo zlyhanie snímača. Pre každú meraciu vrstvu i nachádzajúcu
sa v tesniacej vrstve (i = 3,4,5) sa preto na výsledky merania v danom čase t aplikuje test významnosti
výsledkov pozorovania [23]. Test sa neaplikuje na výsledky meraní snímačov uložených v krycej
pôdnej vrstve vzhľadom na nehomogenitu tohoto prostredia (hlinito-štrkovito-piesčitá zemina
s obsahom humusu), kde nie je možné predpokladať rovnaké vertikálne šírenie vlhkosti na celej
ploche oblasti snímačov. Keďže objemová vlhkosť zeminy sa vo všeobecnosti časom mení, je
potrebné použiť test odľahlosti výsledkov pozorovania pri neznámej smerodajnej odchýlke a neznámej
strednej hodnote základného súboru. Volí sa pri tom úroveň významnosti testu α = 0,05, t.j. úroveň
spoľahlivosti 1-α = 0,95. Pretože je možné, že výrazne sa odlišujúci výsledok bol získaný za
rovnakých podmienok ako skupina ostatných výsledkov a patrí do toho istého základného súboru, iba
pravdepodobnosť jeho získania je malá, požaduje sa pre vylúčenie výsledku ako odľahlého potvrdenie
odľahlosti dvoma nasledujúcimi meraniami toho istého snímača. Výsledky meraní v danej vrstve
i v danom dni, ktoré boli vylúčené ako odľahlé, ostávajú naďalej v databáze výsledkov monitorovania,
nepoužijú sa však pre výpočty výberových charakteristík potrebných k odhadu parametrov základného

1
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37

súboru. Výsledky, ktoré neboli vylúčené ako odľahlé, sa v ďalšom texte označujú ako platné výsledky
merania v danom dni.
Zo všetkých platných výsledkov merania v danom dni sa pre každú meraciu vrstvu i stanoví
minimálna (wv,min(i)), maximálna (wv,max(i)) a priemerná (wv,priem(i)) denná objemová vlhkosť zeminy:

wv , min (i ) = min[wv (i, j , t )]
j ,t

wv ,max (i ) = max[wv (i, j , t )]
j ,t

wv , priem (i ) =

1
∑ wv (i, j, t )
n j ,t

kde n je celkový počet platných meraní v danom dni a danej vrstve i (t.j. za predpokladu, že
všetky merania sú platné maximálne 6 x 24 = 144 meraní).

1.

Grafické rozhranie programového vybavenia pre monitoring modelu prekrytia umožňuje:
zobraziť pre zvolené časové obdobie a zvolenú meraciu vrstvu (meracie vrstvy) časový vývoj
týchto veličín vo forme bodového grafu,

2.

stanoviť pre zvolené časové obdobie a zvolené meracie vrstvy závislosť týchto veličín podľa
štandardných štatistických metód [24],

3.

zobraziť pre zvolený deň hĺbkový profil objemovej vlhkosti pomocou hodnôt priemernej dennej
objemovej vlhkosti zeminy v jednotlivých meracích vrstvách,

4.

zobraziť pre zvolené časové obdobie a zvolenú meraciu vrstvu časový vývoj primárnych dát
(platné aj odľahlé výsledky merania) z jednotlivých snímačov danej vrstvy pre vizuálne
zhodnotenie odľahlosti výsledkov meraní.

Je možné očakávať, že na začiatku prevádzky modelu prekrytia nebude predpoklad
o normálnom rozdelení výsledkov merania prevádzkovými snímačmi v danej vrstve i a danom čase t
splnený vzhľadom na variácie vlhkosti v objeme zemín zapracovaných do modelu pri jeho výstavbe.
Počas prevádzky modelu potom dochádza k prirodzenému vyrovnávaniu hodnôt pôdnej vlhkosti. Na
overenie normálnosti rozdelenia výsledkov merania v danej vrstve i a danom čase t sa na začiatku
prevádzky modelu používa špeciálny test zhody empirického rozdelenia s teoretickým pre malý rozsah
výberu, tzv. kritérium W [25]. Kritérium W sa používa pre test zhody empirického rozdelenia
s normálnym (alebo logaritmicko-normálnym) rozdelením pre rozsah výberu 3 až 50 (u nás 6
výsledkov merania snímačmi v danej vrstve a danom čase). Volí sa pri tom úroveň významnosti testu
α = 0,05, t.j. úroveň spoľahlivosti 1-α = 0,95. Test sa aplikuje po začatí prevádzky modelu na každú
sériu výsledkov meraní každej vrstvy snímačov, ktoré sa nachádzajú v tesniacej ílovej vrstve. Pokiaľ
sa normálne rozdelenie výsledkov merania prevádzkovými snímačmi v danej vrstve i a danom čase t
nepotvrdí, neaplikuje sa na výsledky merania test významnosti výsledkov pozorovania a všetky
výsledky merania v danom dni sa považujú za platné.
V prípade výskytu odľahlých výsledkov pozorovania sa na odhad príčiny odľahlosti môžu
použiť výsledky merania teploty v danom meracom mieste, výsledky merania pôdnej vlhkosti
rezervným snímačom v danom meracom mieste a výsledky merania pôdnej vlhkosti snímačmi na
priľahlých meracích miestach (najmä na rovnakom meracom mieste vo vyššej vrstve meradiel – za
predpokladu vertikálneho šírenia prípadných trhlín v tesniacej vrstve s transportom vody z nadložnej
krycej vrstvy). Vzhľadom na veľmi nízku hodnotu súčiniteľa filtrácie však nemožno ani v prípade
priesaku vody k prevádzkovému snímaču predpokladať bezprostredné potvrdenie tohto stavu
výsledkami meraní ostatných snímačov (snímač teploty, rezervný snímač vlhkosti) na danom
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meracom mieste. Zároveň však nie je možné predpokladať, že prípadné priesaky vody povedú
preferenčne k prevádzkovým snímačom a tie ich teda zaregistrujú ako prvé. Po potvrdení odľahlého
výsledku pozorovania ďalšími dvoma nasledujúcimi meraniami prevádzkového snímača sa v danom
meracom mieste začne paralelne v tom istom čase vykonávať meranie rezervným snímačom pôdnej
vlhkosti a to do konca nasledujúceho dňa. Pokiaľ výsledky týchto paralelných meraní nepotvrdia
odľahlosť výsledkov meraní prevádzkového snímača, vykonáva sa ďalšie porovnanie výsledkov
meraní prevádzkového a rezervného snímača až v rámci nasledujúceho pravidelného kontrolného
merania objemovej vlhkosti zeminy rezervnými snímačmi. Prítomnosť lokálneho priesaku vody
indikovaná zvýšenými hodnotami výsledkov meraní prevádzkového snímača môže byť potvrdená aj
odľahlými výsledkami meraní snímača teploty na danom meracom mieste alebo zvýšenými hodnotami
výsledkov meraní snímačov na priľahlých meracích miestach (najmä vo vyššej vrstve meradiel).
Do databázy výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa zaznamenávajú aj všetky
výsledky pravidelných kontrolných meraní objemovej vlhkosti zeminy rezervnými snímačmi. Tieto
výsledky sa pre každý rezervný snímač porovnávajú s výsledkami meraní príslušného prevádzkového
snímača v danom dni. Používa sa pri tom štatistický test hypotézy o veľkosti rozdielu medzi dvomi
strednými hodnotami na základe rozdielu medzi dvomi výberovými priemermi [26]. Predpoklad, že nie
je rozdiel medzi párovými pozorovaniami na tom istom meracom mieste sa overuje na úrovni
významnosti testu α = 0,05, t.j. úrovni spoľahlivosti 1-α = 0,95.
Do databázy výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa zaznamenávajú aj všetky
výsledky laboratórnych stanovení objemovej vlhkosti zeminy, výsledky meraní poľnými metódami
a výsledky karotážnych meraní. Počas výstavby a likvidácie modelu prekrytia tieto výsledky
charakterizujú počiatočný a konečný stav objemovej vlhkosti zemín a to najmä vo vzťahu k optimálnej
vlhkosti, pri ktorej je dosiahnutá maximálna objemová hmotnosť vysušenej zeminy [18]. Porovnaním
jednotlivých hodnôt sa posúdi dlhodobý časový vývoj priestorových variácií objemovej vlhkosti zemín
v modeli prekrytia a zistia sa odchýlky skutočných hodnôt od stanovenej (predpísanej) optimálnej
objemovej vlhkosti. Počas prevádzky modelu tieto výsledky slúžia aj na potvrdenie výsledkov meraní
vlhkosti zeminy on-line metódou (zabudované snímače).

3.3.6. Teplota zemín tesniacej a krycej vrstvy
3.3.6.1. Technické prostriedky monitorovania
Teplota zemín tesniacej ílovej a krycej pôdnej vrstvy sa monitoruje kontinuálne meradlami
zabudovanými priamo do telesa modelu prekrytia. Kontinuálne meranie pôdnej teploty sa vykonáva
snímačmi teploty Pt200 výrobcu ZPA Ekoreg, Ústí nad Labem, ČR. Snímacím prvkom je platinový
odporový článok, ktorého odpor sa zvyšuje pri zvyšovaní teploty okolitého prostredia. Platinové
teplotné senzory sa využívajú najčastejšie ako ponorný senzor na presné meranie veľkého rozsahu
teplôt vďaka ich teplotnej odolnosti a linearite prevodnej charakteristiky odporu snímača R a meranej
teploty T. Pre platinové snímače teploty je možné prevodnú charakteristiku vyjadriť vzťahom:

R (T ) = R0 × (1 + T × 3,908.10 −3 − T 2 × 5,802.10 −6 )
kde R0 je odpor snímača pri teplote 0°C (pre sníma č Pt200 je R0 = 200 Ω),
T je teplota okolitého prostredia (°C).
Merací rozsah snímača je od –200°C do +600°C a presnos ť merania je lepšia než (0,30 +
0,005)°C.
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Priestorové rozmiestnenie snímačov teploty je obdobné ako rozmiestnenie snímačov vlhkosti,
t.j. v piatich meracích vrstvách (Obrázok 3) sa nachádza po šesť prevádzkových snímačov a šesť
rezervných snímačov.
Meracia vrstva v hĺbke 40 cm slúži paralelne so snímačmi vlhkosti v tejto hĺbke na indikáciu
pohybu čela infiltrujúcej vody v prípade intenzívnych atmosférických zrážok. Meracia vrstva v hĺbke 80
cm slúži na stanovenie teploty prekryvnej pôdnej vrstvy v blízkosti rozhrania s ílovou vrstvou. Keďže
lokalita RÚ RAO patrí do teplej klimatickej oblasti, kde priemerné premŕzanie pôd býva do hĺbky 50 –
70 cm, budú získané výsledky z hĺbky 80 cm použité na overenie tohto predpokladu. Zvyšné meracie
vrstvy sa nachádzajú priamo v ílovom tesnení a slúžia na potvrdenie predpokladu, že ochranná krycia
vrstva dlhodobo zabráni aj počas najnepriaznivejších klimatických podmienok premŕzaniu tesniacej
vrstvy. Takisto sa z výsledkov získa ucelený vertikálny profil teploty v tesniacej ílovej vrstve.
Laboratórne stanovenie teploty po odbere vzoriek nie je na rozdiel od pôdnej vlhkosti vhodné
a v rámci programu monitorovania modelu prekrytia sa iné ako horeuvedené stanovenie teploty
nevykonáva.

3.3.6.2. Harmonogram meraní
Merania teploty zeminy prevádzkovými snímačmi sa vykonávajú 24-krát za deň počas celej
doby monitorovania na modeli prekrytia úložiska a to vždy každú celú hodinu. Merania sa vykonávajú
po vrstvách, všetkými prevádzkovými snímačmi umiestnenými v jednej vrstve naraz. Prepínač
automaticky prepína meranie medzi jednotlivými vrstvami.
Kontrolné merania teploty zeminy rezervnými snímačmi sa vykonávajú 24-krát za deň každý
prvý deň v kalendárnom mesiaci a to vždy každú celú hodinu. Merania sa vykonávajú rovnako ako
v prípade prevádzkových snímačov po vrstvách, všetkými rezervnými snímačmi umiestnenými v danej
vrstve naraz.

3.3.6.3. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov
Do databázy výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa pre daný deň automaticky
zaznamenávajú všetky výsledky merania teploty zeminy prevádzkovými snímačmi T(i,j,t), kde i =
1,2,3,4,5 je poradové číslo meracej vrstvy počnúc najvyššou (-40 cm) a končiac najnižšou vrstvou (280 cm), j = 1,2,3,4,5,6 je poradové číslo snímača v danej meracej vrstve a t = 1,2,3,...,24 je hodina
merania v danom dni. Do databázy výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa zaznamenávajú aj
všetky výsledky pravidelných kontrolných meraní teploty zeminy rezervnými snímačmi.
Na výsledky meraní teploty zeminy sa aplikujú rovnaké postupy štatistickej interpretácie údajov
(test významnosti výsledkov pozorovania, test zhody empirického rozdelenia s normálnym, metóda
párových pozorovaní) ako v prípade meraní pôdnej vlhkosti.
Zo všetkých platných výsledkov merania v danom dni sa pre každú meraciu vrstvu i stanoví
minimálna (Tmin(i)), maximálna (Tmax(i)) a priemerná (Tpriem(i)) denná teplota zeminy:

Tmin (i ) = min[T (i, j , t )]
j ,t

Tmax (i ) = max[T (i, j , t )]
j ,t
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T priem (i ) =

1
∑ T (i, j, t )
n j ,t

kde n je celkový počet platných meraní v danom dni a danej vrstve i (t.j. maximálne 6 x 24 =
144 meraní).

1.

Grafické rozhranie programového vybavenia pre monitoring modelu prekrytia umožňuje:
zobrazenie pre zvolené časové obdobie a zvolenú meraciu vrstvu (meracie vrstvy) časový

2.

stanovenie pre zvolené časové obdobie a zvolené meracie vrstvy závislosti týchto veličín

vývoj týchto veličín vo forme bodového grafu,
podľa štandardných štatistických metód,
3.

zobrazenie pre zvolený deň hĺbkový (vertikálny) profil objemovej vlhkosti pomocou hodnôt

4.

zobrazenie pre zvolené časové obdobie a zvolenú meraciu vrstvu časového vývoja

priemernej dennej objemovej vlhkosti zeminy v jednotlivých meracích vrstvách,
primárnych dát (platné aj odľahlé výsledky merania) z jednotlivých snímačov danej vrstvy pre
vizuálne zhodnotenie odľahlosti výsledkov meraní,
5.

zobrazenie kombinácie grafických výstupov rôznych veličín v jednom grafe.

3.3.7. Objemová hmotnosť zeminy tesniacej vrstvy

3.3.7.1. Technické prostriedky monitorovania
Objemová hmotnosť zeminy tesniacej ílovej vrstvy sa monitoruje jednorazovo odbermi vzoriek
s následnými laboratórnymi stanoveniami gravimetrickou metódou, stanoveniami poľnými metódami
a geofyzikálnymi meraniami vo vrtoch (karotáž).
Objemová hmotnosť zeminy sa stanovuje zo všetkých vzoriek tesniacej vrstvy, ktoré boli
odobraté na laboratórne stanovenie pôdnej vlhkosti, a to počas výstavby, prevádzky aj likvidácie
modelu prekrytia. Laboratórne stanovenie objemovej hmotnosti zemín sa vykonáva z odobratých
vzoriek priamou metódou, ktorá spočíva v stanovení objemu vzorky a zistení jej hmotnosti. Používa sa
stanovenie vyrezávacím krúžkom (metóda A) [12], ktoré je vhodné pre jemnozrnné súdržné zeminy
mäkkej až pevnej konzistencie.
Stanovenie objemovej hmotnosti zemín poľnými metódami sa vykonáva vhodnou metódou
(napr. rádiometrické skúšanie objemovej hmotnosti založené na rozptyle a absorpcii žiarenia gama
[22]) na hutnených vrstvách počas výstavby modelu prekrytia. Poľné stanovenia sa vykonávajú
na každej z pokladaných a hutnených vrstiev a to v počte odpovedajúcom trojnásobku počtu
odobratých vzoriek [17]. Rozmiestnenie meracích miest je také, aby rovnomerne pokrylo plochu
hutnenej vrstvy.
Pre overenie meraní je možné použiť doplnkové karotážne merania objemovej hmotnosti
zemín, ktoré sa vykonávajú vhodnou metódou (napr. rádiometrické karotážne meranie objemovej
hmotnosti založené na rozptyle žiarenia gama) v malopriemerových vrtoch vzniknutých pri odbere
vzoriek pre laboratórne stanovenie. Karotážne merania sa vykonávajú v každom zo štyroch vrtov
odvŕtaných počas kampane a to v počte odpovedajúcom najmenej počtu odobratých vzoriek tak, aby
stred účinného objemu merania zodpovedal hĺbke odberu vzorky.
Stanovenie objemovej hmotnosti zemín poľnými metódami počas likvidácie modelu prekrytia sa
vykonáva vhodnou metódou (napr. rádiometrické skúšanie objemovej hmotnosti založené na rozptyle

41

a absorpcii žiarenia gama [22]) a vhodným spôsobom a v počte v závislosti na zvolenom spôsobe
likvidácie modelu prekrytia.

3.3.7.2. Harmonogram meraní
Odber vzoriek a následné laboratórne stanovenia objemovej hmotnosti zeminy a stanovenie
objemovej hmotnosti zemín poľnými metódami sa vykonáva pri stavbe in situ modelu prekrytia a pri
likvidácii modelu.
Odber vzoriek a laboratórne stanovenia sa vykonávajú aj počas prevádzky modelu prekrytia.
Aby sa zabránilo nadmernému narušeniu celistvosti modelu prekrytia vrtmi a ich tamponážou,
vykonávajú sa tieto odbery a stanovenia v druhom, štvrtom a potom každé 4 roky, t.j. počas celej
predpokladanej doby prevádzky modelu 5 – 6 krát, prvýkrát na jar v druhom roku nasledujúcom po
roku začatia prevádzky modelu prekrytia.

2

Odbery vzoriek vrtmi sa vykonávajú pre posúdenie

závislosti pôdnej vlhkosti na ročnom období striedavo v jarnom (apríl - máj) a jesennom období
(október – november).
Doplnkové karotážne merania objemovej hmotnosti zeminy sa môžu vykonať vo vrtoch
vzniknutých pri odbere vzoriek a to bezprostredne po týchto odberoch.

3.3.7.3. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov
Do databázy výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa zaznamenávajú všetky výsledky
laboratórnych stanovení objemovej hmotnosti zeminy, výsledky meraní poľnými metódami a výsledky
karotážnych meraní. Počas výstavby a likvidácie modelu prekrytia tieto výsledky charakterizujú
počiatočný a konečný stav objemovej hmotnosti zemín a to najmä vo vzťahu k maximálnej objemovej
hmotnosti suchej zeminy stanovenej podľa príslušnej STN [18] a k požadovanej miere zhutnenia [17].
Porovnaním jednotlivých hodnôt sa posúdi prípadný dlhodobý časový vývoj priestorových variácií
objemovej hmotnosti zemín v modeli prekrytia a zistia sa odchýlky skutočných hodnôt od stanovenej
(predpísanej) miery zhutnenia.

3.3.8. Súčiniteľ filtrácie (koeficient priepustnosti) zemín tesniacej a krycej vrstvy

3.3.8.1. Technické prostriedky monitorovania
Súčiniteľ filtrácie zemín tesniacej ílovej a krycej pôdnej vrstvy sa monitoruje jednorazovo
odbermi vzoriek s následnými laboratórnymi stanoveniami. Stanovenia poľnými metódami nie sú
vhodné vzhľadom na veľmi malú hodnotu súčiniteľa pri zeminách zapracovaných do tesniacej vrstvy.
Odbery vzoriek pre laboratórne stanovenie súčiniteľa filtrácie počas výstavby modelu prekrytia
sa vykonávajú z každej hutnenej vrstvy a to v počte 3 - 5 vzoriek na vrstvu. Rozmiestnenie
odberových miest je také, aby rovnomerne pokrylo plochu hutnenej vrstvy.
Odbery vzoriek pre laboratórne stanovenie súčiniteľa filtrácie počas prevádzky modelu
prekrytia sa vykonávajú z jadier vrtov pomocou ktorých sa odoberajú aj vzorky na stanovenia iných
veličín. Vzorky na laboratórne stanovenie sa odoberajú z jadra minimálne z dvoch hĺbok - jedna
vzorka zo zeminy tesniacej vrstvy a jedna vzorka zo zeminy krycej vrstvy.

2

frekvencia odberu vzoriek sa môže upraviť v závislosti od výsledkov merania
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Odbery vzoriek pre laboratórne stanovenie súčiniteľa filtrácie počas likvidácie modelu prekrytia
sa vykonávajú v súlade s projektom likvidácie modelu prekrytia.
Laboratórne stanovenie priepustnosti zemín sa vykonáva z odobratých vzoriek absolútnou
metódou, ktorá spočíva v stanovení prietoku vody vzorkou v tlakovej komore. Pre zeminu ílovej vrstvy
sa používa štandardná laboratórna metóda (metóda G) [16], ktorá je vhodná pre íly a všetky zeminy,
u ktorých je hodnota súčiniteľa filtrácie menšia ako 10

-10

-1

m.s . Takisto je možné stanovovať súčiniteľ

filtrácie výpočtom z časového priebehu konsolidácie [27]. Táto metóda je založená na edometrických
skúškach stlačiteľnosti zeminy.

3.3.8.2. Harmonogram meraní
Odber vzoriek a následné laboratórne stanovenia priepustnosti zeminy sa vykonáva pri stavbe
in situ modelu prekrytia a pri likvidácii modelu.
Odber vzoriek a laboratórne stanovenia sa vykonávajú aj počas prevádzky modelu prekrytia.
Aby sa zabránilo nadmernému narušeniu celistvosti modelu prekrytia vrtmi a ich tamponážou,
vykonávajú sa tieto odbery a stanovenia v druhom, štvrtom a potom každé 4 roky, t.j. počas celej
predpokladanej doby prevádzky modelu 5 – 6 krát, prvýkrát na jar v druhom roku nasledujúcom po
3

roku začatia prevádzky modelu prekrytia. Nulté meranie s dvoma vzorovými vrtmi, počas ktorého sa
stanoví metodika vykonávania a vyhodnotenia vrtov, bude vykonané na konci realizácie stavby
modelu prekrytia a bude urobené na korune modelu mimo plochy vyhradenej na odber vzoriek.
Odbery vzoriek vrtmi sa vykonávajú pre posúdenie závislosti pôdnej vlhkosti na ročnom období
striedavo v jarnom (apríl - máj) a jesennom období (október – november).

3.3.8.3. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov
Do databázy výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa zaznamenávajú všetky výsledky
laboratórnych stanovení súčiniteľa filtrácie zeminy. Počas výstavby a likvidácie modelu prekrytia tieto
výsledky charakterizujú počiatočný a konečný stav priepustnosti zemín a to najmä vo vzťahu
k maximálnej hodnote súčiniteľa filtrácie požadovanej bezpečnostnými analýzami [19]. Porovnaním
jednotlivých hodnôt sa posúdi prípadný dlhodobý časový vývoj priestorových variácií priepustnosti
zemín v modeli prekrytia a zistia sa odchýlky skutočných hodnôt od stanovenej (predpísanej)
maximálnej hodnoty súčiniteľa filtrácie. Zároveň sa skutočný dlhodobý časový vývoj priepustnosti
zemín porovná s výsledkami experimentálneho geotechnického výskumu reologickej stability chovania
materiálu tesniacej vrstvy [27].

3.3.9. Klimatické vplyvy

3.3.9.1. Technické prostriedky monitorovania
Teplota vzduchu vo výške 2 m sa na meteorologickej stanici SHMÚ sleduje odporovým
teplomerom. Rozlíšenie snímačov pri meraniach teploty vzduchu je 0,1°C.
Množstvo atmosférických zrážok na meteorologickej stanici SHMÚ sleduje preklápacím
(impulzným) mechanizmom. Rozlíšenie zrážkomerov pri meraniach množstva atmosférických zrážok
je 0,1 mm.

3

frekvencia odberu vzoriek sa môže upraviť v závislosti od výsledkov merania
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Teplota pôdy v hĺbke 5 cm, 50 cm a 100 cm sa na meteorologickej stanici SHMÚ sleduje
odporovými teplomermi. Rozlíšenie snímačov pri meraniach teploty pôdy je 0,1°C.

3.3.9.2. Harmonogram meraní
Teplota vzduchu vo výške 2 m sa na meteorologickej stanici SHMÚ každých 10 sekúnd. Zo
získaných údajov sa vypočítavajú priemerné hodinové hodnoty.
Množstvo atmosférických zrážok na meteorologickej stanici SHMÚ zaznamenáva nepretržite
s vynulovaním o polnoci. V každom okamihu je tak k dispozícii úhrn zrážok spadnutých od 00:00
hodiny príslušného dňa.
Teplota pôdy v hĺbke 5 cm, 50 cm a 100 cm sa na meteorologickej stanici SHMÚ zaznamenáva
každých 10 sekúnd. Zo získaných údajov sa vypočítavajú priemerné hodnoty za dlhšie obdobia.

3.3.9.3. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov
Vizuálnym porovnaním časového priebehu teplôt vzduchu vo výške 2 m a teplôt zeminy
v jednotlivých meracích vrstvách sa hodnotí vzájomná korelácia týchto veličín. Grafické rozhranie
programového vybavenia pre monitoring modelu prekrytia umožňuje pre zvolené časové obdobie a
zvolené veličiny zo skupiny teplôt vzduchu vo výške 2 m a skupiny teplôt zeminy v modeli prekrytia
stanovenie závislosti podľa štandardných štatistických metód [24].
Vizuálnym

porovnaním

časového

priebehu

denných

úhrnov

atmosférických

zrážok

a objemových vlhkostí zeminy v jednotlivých meracích vrstvách sa hodnotí vzájomná korelácia týchto
veličín. Grafické rozhranie programového vybavenia pre monitoring modelu prekrytia umožňuje pre
zvolené časové obdobie pre denný úhrn atmosférických zrážok a zvolené veličiny zo skupiny
objemových vlhkostí zeminy v modeli prekrytia stanovenie závislosti podľa štandardných štatistických
metód [24].
Vizuálnym sledovaním korelácie časového priebehu teplôt pôdy v rôznych hĺbkach na
meteorologickej stanici SHMÚ a teplôt zeminy v jednotlivých meracích vrstvách modelu prekrytia sa
hodnotí správnosť výsledkov meraní teploty zeminy. Grafické rozhranie programového vybavenia pre
monitoring modelu prekrytia umožňuje pre zvolené časové obdobie a zvolené veličiny zo skupiny
teplôt pôdy na meteorologickej stanici SHMÚ a skupiny teplôt zeminy v modeli prekrytia stanovenie
závislosti podľa štandardných štatistických metód [24].

3.3.10. Záver k plánu monitorovania modelu prekrytia
Cieľom výstavby modelu prekrytia úložiska rádioaktívnych odpadov je overiť vodopriepustnosť
projektovaných izolačných vrstiev. Sledované parametre sú vybrané tak, aby ukázali komplexný obraz
vlastností prekryvnej vrstvy buď ich priamym meraním alebo sekundárnymi znakmi. Merania
geometrického tvaru modelu umožňujú sledovať kvalitu použitého materiálu - sadavosť a tým
dostatočnosť a kvalitu zhutnenia, čo má priamy vplyv na vodopriepustnosť. Sledovanie zmeny sklonov
svahov, zmien na povrchu modelu prekrytia, či už spôsobených eróziou alebo neeróznymi vplyvmi,
preukážu trvácnosť prekrytia a z dlhodobého hľadiska jeho odolnosť voči prírodným vplyvom.
Sledovanie kvality rastlinného krytu umožňuje určiť premenlivosť porastu počas ročnej periódy
a počas doby prevádzky modelu, nárast organickej hmoty v nadzemnej i podzemnej - koreňovej časti,
mikrobiologickú aktivitu v pôde ako základe pre optimálny rast rastlín. Vďaka rozdeleniu modelu
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prekrytia na udržiavanú a neudržiavanú časť je možné sledovať druhové zloženie a vzájomnú
konkurenčnú schopnosť jednotlivých tráv v daných častiach modelu, porovnať nároky na
agrotechnické zásahy - zálievku, pokosenie, likvidáciu náletových drevín a tiež prípadné odlišnosti
v množstve odtekajúcej vody z povrchového odvodňovacieho systému modelu [11]. V konečnom
projekte tak bude možné určiť nároky na údržbu počas obdobia inštitucionálnej kontroly úložiska.
Priame monitorovanie profilu vlhkosti zemín preukáže dostatočnosť projektových predpokladov
pre dlhodobú izoláciu rádioaktívnych odpadov od vplyvu zrážkovej vody. Doplnkovým monitorovaným
parametrom k vlhkosti je teplota zemín, ktorej zmeny nepriamo indikujú aj možné zmeny vlhkosti.
Meranie objemovej hmotnosti zeminy a súčiniteľa filtrácie priamo indikujú zmeny kvality zhutnenej
vrstvy. Neočakávané zmeny všetkých sledovaných parametrov bude potrebné premietnuť do
bezpečnostných rozborov a konečného projektu prekrytia.
Všetky vyššie uvedené parametre a veličiny je potrebné sledovať vo vzťahu ku klimatickým
podmienkam, ktoré najviac ovplyvňujú procesy na povrchu prekrytia a hlavne infiltráciu vody a sú
vstupnými parametrami pre modelovanie procesov v úložisku RAO.
Všetky výsledky monitorovania modelu prekrytia, ktoré budú priebežne spracovávané
a vyhodnocované, bude potrebné premietnuť do záverečného projektu prekrytia úložiska a tiež do
bezpečnostných rozborov.
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3.4. Realizácia a výsledky prvého cyklu monitorovania parametrov a veličín modelu
prekrytia RÚ RAO Mochovce
Výstavba modelu prekrytia RÚ RAO v Mochovciach bola realizovaná v rokoch 2004-2006
presne dodržiavajúc projektovú dokumentáciu stavby modelu prekrytia RÚ RAO Mochovce [11], [20],
[21]. S monitorovaním vybraných parametrov a veličín sa začalo po zabezpečení všetkých potrebných
technických podmienok, on-line merania a vykonania potrebných analýz pri budovaní podľa vyššie
popísaného monitorovacieho plánu v apríli 2006.
Prevádzkové a rezervné snímače merania vybraných veličín (teplota a objemová vlhkosť pôdy)
boli počas výstavby umiestnené v piatich meracích vrstvách, z toho dve vrstvy sa nachádzajú
v prekryvnej pôdnej vrstve a tri vrstvy sa nachádzajú v samotnej ílovej tesniacej vrstve. V každej
vrstve bolo umiestnených šesť prevádzkových snímačov na meranie a šesť rezervných snímačov a to
v dvoch radoch po tri prevádzkové snímače a tri rezervné snímače. Polohy meracích vrstiev sú udané
hĺbkou od povrchu terénu (povrchu betónovej monolytickej dosky) zodpovedajúce polohy sú +20 cm,
+100 cm, +180 cm, +220 cm a +260 cm. Snímače boli prepojené cez rozvodnú skriňu, nachádzajúcu
sa na JVV svahu, do miestnosti zberu dát, ktorá hardwarovo aj softwarovo zabezpečuje plnú
funkčnosť On-Line merania a následne zber a archiváciu získaných dát. Merania pôdnej vlhkosti a
teploty zeminy snímačmi sa vykonávajú 24-krát za deň počas celej doby monitorovania na modeli
prekrytia úložiska a to vždy každú celú hodinu.
Počas výstavby modelu prekrytia boli vytvorené nesprávnou technológiou výstavby ryhy na
rozhraní svahu JJZ a neudržiavaného svahu SZZ a ryhu vzniknutú na rozhraní svahu JJZ a JVV Tieto
ryhy boli sanované ešte počas výstavby. Na obrázku 5 je možné vidieť vzniknuté ryhy, ich sanovanie
a výsledné rozhranie dvoch svahov bez rýh.
Obrázok 5 Ryha vytvorená na rozhraní svahov pri výstavbe modelu prekrytia
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3.4.1. Veličiny a parametre sledované na modeli prekrytia úložiska
3.4.1.1. Geometrický tvar modelu
Geometrický tvar modelu prekrytia bol sledovaný pomocou štandardných geodetických metód
meraním zmien polohy pozorovacích bodov. Polohy meraných bodov v priestore boli s presnosťou na
cm (technická nivelácia) zamerané v geodetickej sieti na lokalite s využitím troch polohových
a výškových bodov pevnej stabilizácie vybudovaných v okolí modelu prekrytia.
Zameranie telesa modelu bolo vykonané firmou geo-AS Bratislava. Meracie práce v teréne a
zameranie bolo vykonané polárnou metódou z polohovej a výškovej siete (PVS) vybudovanej
a určenej v roku 2005. Meranie bolo vykonané totálnou stanicou Leica 803 power s diaľkomerom
2mm+2ppm s uhlovou presnosťou mgon s príslušenstvom. Použitá stanica s príslušenstvom vyhovuje
požiadavke na presnosť meračských prác.
Zo zameraných bodov na hornej ploche modelu bol vytvorený priestorový model. Výšky bodov
boli použité na interpretáciu a vyhodnotenie výškového sledovania modelu prekrytia. Výškové zmeny
v rokoch 2006-2008 sú minimálne, priemerná zmena je menšia ako presnosť určenia výšky v bodoch
mriežky. Na základe získaných výsledkov opakovaných meraní sa pri spracovaní usúdilo, že presnosť
určenia vyinterpolovanej výšky v identickom bode mriežky je ± 20 mm. Rozdiely výšok v tomto
rozmedzí nie sú posudzované ako výškový posun.
Po spracovaní ôsmej etapy meraní (štvrťročné merania v rokoch 2007 a 2008) a tým uzavretí
dvojročného sledovania modelu boli spracované z nameraných výsledkov vyhodnocovacie tabuľky, aj
grafy, pre posúdenie dvojročného obdobia ako celku :
•

Graf zobrazujúci etapové zmeny na jednotlivých bodoch v jednotlivých etapách
v jednotlivých profiloch v spracovávaných pozdĺžnych rezoch č.1 až č.5. Umiestnenie
profilov je zakreslené v schéme mriežky sledovaných bodov. Zo spracovávaných grafov
vyplýva, že etapové zmeny nemajú klesajúcu, resp. stúpajúcu tendenciu v žiadnom zo
sledovaných bodov.

•

Graf zobrazujúci absolútne zmeny na jednotlivých bodoch v jednotlivých etapách
v jednotlivých profiloch v spracovaných pozdĺžnych rezoch č.1 až č.5. Zo spracovaných
grafov vyplýva, že absolútne rozdiely výšok od základného merania v žiadnom
z pozorovaných bodov nie je možné hodnotiť ako spojité postupné klesanie resp. stúpanie.

Exaktné určenie hodnoty ± 20 mm ako presnosti určenia výšky v bode mriežky na základe
dvoch základných a jedného opakovaného zamerania sa ukázalo po ôsmich etapových meraniach
ako vyhovujúce. Trojnásobné prekročenie presnosti určenia výšky bolo počas sledovaní dosiahnuté
len veľmi ojedinele a bolo s určitosťou spôsobené sprostredkovaným určením výšok na sledovaných
bodoch. Vzhľadom na to, že sa nejedná o systematickú zmenu v časti modelu, ale ide o ojedinelé
zmeny v osamotených bodoch mriežky po celej hornej ploche modelu usudzujeme, že v danom
období nenastali výškové deformácie hornej plochy modelu, ktoré by bolo možné zistiť
používanou metodikou merania deformácií.
Zoznamy súradníc a výšok zameraných bodov a tabuľkové porovnania výšok v bodoch mriežky
v jednotlivých etapách sú súčasťou geodetického elaborátu a geodetické merania sú podrobnejšie
spracované v správe vykonávateľa geodetických prác [30].
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Zo spracovaných interpretácií výsledkov meraní z obdobia dvoch rokov usudzujeme, že na
hornej ploche modelu prekrytia nenastali výškové deformácie, ktoré by bolo možné zistiť používanou
metodikou merania deformácií.

3.4.1.2. Povrchová erózia
Povrchová

erózia

sa

sleduje

vizuálnymi

obhliadkami

povrchu

modelu

prekrytia

a odvodňovacích rigolov na pätkách modelu, o obhliadke modelu prekrytia sa vykonáva záznam do
prevádzkového denníka, zároveň je zhotovená fotodokumentácia na identifikáciu polohy ryhy podľa
súradníc zakreslených na podkladovej doske. V denníku sú zaznamenané všetky ryhy dlhšie ako 20
cm a hlbšie ako 3 cm.
Na miestach ryhy vzniknutej na rozhraní svahu JJZ a JVV pri výstavbe modelu prekrytia sa
v priebehu sledovanie modelu prekrytia objavili malá trhliny, ktoré boli zaznamenaná v prevádzkovom
denníku modelu prekrytia úložiska ako prvá udalosť erózie povrchu modelu (ryha č.1 až 4).
Sú to ryhy vytvorené počas budovania modelu prekrytia nesprávnou technológiou výstavby
ryhy na rozhraní svahu JJZ, ktoré boli okamžite sanované. Na rozhraní svahov JJZ a JVV sa však po
zatrávnení povrchu modelu prekrytia objavili za sebou idúce ryhy. Jednalo sa o sústavu štyroch
menších eróznych rýh, ktoré nemali dĺžku väčšiu ako 20 cm, avšak boli hlbšie ako 3cm,
zdokumentované v [31].
Tieto ryhy boli vytvorené nesprávnou technológiou výstavby modelu prekrytia. Jedná sa
o sústavu štyroch menších eróznych rýh, ktoré nemajú dĺžku väčšiu ako 20 cm, avšak sú hlbšie ako
3cm. Za sebou idúce ryhy sa nachádzajú na rozhraní svahov JJZ a JVV. Vzhľadom k tomu, že sa
jedná o udržiavané svahy, boli ryhy po zaznamenaní pozorovania kvôli hodnoteniu priebehu erózie
počas prevádzky sanované prekyprením ihneď po zistení, aby nedošlo k prípadnej veternej erózii
a väčšiemu rozrušeniu vrchnej vrstvy.
Tabuľka 4 Zameranie eróznych rýh
Č.

Vzdialenosť špičky ryhy k dolnému rohu

Dĺžka ryhy [cm]

Hĺbka ryhy [cm]

Šírka [cm]

ryhy svahu (k podkladovej doske) [m]

1.

15,00

11,5

13

4,5

2.
3.

15,53

9,0

10

4,0

15,72

13,5

13

6,0

4.

17,21

7,5

9

3,0

Obrázok 6 Zameranie eróznych rýh
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Obrázok 7 Priebeh erózie na rozhraní svahov JJZ a JVV - pri výstavbe, po zatrávnení a v roku 2007

V roku 2007 neboli pozorované žiadne deformácie povrchu spôsobené eróziou na modeli
prekrytia ani zmeny na miestach so sanovanými ryhami vzniknutými v roku 2006. Počas obhliadok
v roku 2007 nebolo pozorované obnovené vytvorenie rýh na týchto miestach.
V roku 2008 nebola pozorovaná žiadna deformácia povrchu spôsobená eróziou na modeli
prekrytia ani poškodenie odvodňovacieho rigolu a pravidelnými obhliadkami boli pozorované
sanované ryhy spôsobené nesprávnou technológiou výstavby modelu v roku 2006. V obnoveniu
deformácie v týchto miestach neprišlo, naopak miesta výskytu rýh na spojnici JJZ a JVV svahov sú
pevne zacelené a po dôraznom sledovaní spojnice svahu JJZ so susediacimi svahmi a korunou
modelu prekrytia sa dá konštatovať, že povrch je v týchto miestach kompaktný.

3.4.1.3. Deformácie povrchu krycej vrstvy
Počas obhliadok sa identifikujú a registrujú deformácie a neerózne porušenia (napr. trhliny,
nory hlodavcov a pod.) povrchu modelu prekrytia a ak je to možné, sleduje sa ich vývoj (napr.
osadením terčov na identifikáciu aktivity trhlín porovnávacím meraním). Sanuje sa len poškodenie
udržiavaných svahov a koruny modelu živočíchmi, ostatné deformácie a poškodenia sa ponechávajú
bez opráv na prirodzený vývoj.
V roku 2006 neboli pozorované žiadne deformácie povrchu na modeli prekrytia.
V roku 2007 boli spozorované deformácie povrchu krycej vrstvy na neupravovanom SSV svahu
spôsobené hlodavcami. Počas pravidelných obhliadok sa porušené miesta identifikovali a sledoval sa
vývoj porušenia povrchu v daných lokalitách. Tieto deformácie sa na neupravovaných svahoch
nesanovali, ponechali sa bez opráv na prirodzený vývoj.
Na obr. č. 8 je dobre vidieť zmapovanie výskytu hlodavcov na SSV svahu. Na svahu sa
nachádzajú väčšie oblasti pospájaných nôr ale aj samostatné obydlia. K jednotlivým sledovaným
bodom bola vytvorená aj fotodokumentáciu pre porovnanie vývoja stavu porušenia povrchu.
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Obrázok 8 Rozloženie poškodených miest povrchu modelu prekrytia spôsobené hlodavcami

Na obr. č. 9 sú zdokumentované povrchové deformácie v sledovaných bodoch. Prvá oblasť je
pás dlhý 2,1 m a široký 0,4 m, ktorý tvorí sieť nôr a cestičiek, druhá a tretia oblasť je miesto výskytu
samostatnej nora a štvrtá oblasť je 0,8 metra dlhý pás nôr a cestičiek v jednej línii.
Obrázok 9 Pás deformácií na SSV svahu 8m od okraja so susedným JVV svahom vo výške 2,6m;
prirovnanie veľkosti jednej z nôr prvej oblasti; samostatná nora 14,5m od okraja MP vo výške 2,8m.

Podľa charakteru porušenia povrchu modelu prekrytia sa jedná pravdepodobne o hraboša
poľného. Kolónie hraboša poľného poznáme podľa viacerých otvorov, ktoré sú spojené povrchovými
cestami. Chodby hraboša majú otvory v priereze okrúhle (priemer 3-4 cm) smerujúce šikmo nahor
a sú na povrchu spojené s výraznými povrchovými chodníkmi.
V roku 2008 bol pozorovaný výskyt hlodavcov na severných svahoch modelu prekrytia a nory
boli zamerané a sledované najmä na miestach hojného výskytu, t.j. na neudržiavanom svahu SSV
[32]. Nory hraboša poľného sú tesne pod povrchom zeme a sú navzájom pospájané cestičkami. Hĺbka
nôr nie je väčšia ako 20 cm. Plánovaná deratizácia vykonaním chemického ošetrenia modelu
prekrytia, pretože pri premnožení týchto hlodavcov môže dôjsť k vzniku nežiadúcich deformácii
povrchu modelu prekrytia, nakoniec nebola uskutočnená vzhľadom k tomu, že v priebehu prvého
polroku 2008 výskyt hraboša poklesol a v druhej polovici roku 2008 už nebol pozorovaný žiaden
výskyt hlodavcov na modeli. V roku 2008 neboli pozorované žiadne iné deformácie povrchu krycej
vrstvy na modeli prekrytia.
Nie je predpoklad, že by činnosť hlodavcov na modeli prekrytia spôsobila hlboké trhliny a tým
možnosť vzniku preferenčných ciest. Avšak v rámci monitorovania aj krycej vrstvy, nielen tieniacej, je
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potrebné zaznamenať všetky porušenia vrstvy, ktoré by mohli viesť napr. pri zlých poveternostných
podmienkach k odsuvu časti krycej vrstvy a tým by mohlo prísť k obnaženiu tieniacej vrstvy.

3.4.1.4. Stav rastlinného krytu
Rastlinný kryt na povrchu modelu prekrytia bol odborne založený pracovníkmi f. Prodistav s.r.o.
po jeho vybudovaní a to trávnou zmesou vhodnou a prirodzenou pre danú lokalitu, podrobne je to
popísané v kapitole 3.2.4.
Pozorovanie bolo zamerané na odsledovanie hustoty vzniknutého porastu a zatrávnenia. Na
začiatku po vybudovaní modelu prekrytia a uvedení do činnosti došlo k vyplavovaniu časti trávnej
zmesi pravdepodobne z dôvodu nevhodnosti povrchovej krycej vrstvy na zatrávnenie, vrstva je
tvorená zmiešaním 60% hrubozrnného štrku a 40% hlinitej zeminy. Hrubozrnný štrkovitý povrch nie je
vhodným podkladovým materiálom na zakorenenie a uchytenie trávneho porastu. Časť zeminy sa
vplyvom

dažďa

čiastočne

zmyla

na

spodný

okraj

modelu

a v týchto

miestach

je

zatrávnenie dostatočné. Preto trávny porast nebol rovnomerne usadený na plánovaných udržiavaných
svahoch. Z tohto dôvodu sa v jarných mesiacoch v roku 2007 zabezpečilo opakované založenie
rastlinného krytu na miestach s malou vegetáciou. Trávniky v jarnom období sú silne preriedené a
preto sa musia prisievať, aby hustá mačina bola prevenciou proti zaburinenosti. Na neudržiavaných
svahoch bolo možné pozorovať výskyt burín, najmä divozelu veľkokvetého. Na udržiavaných svahoch
bol trávnik pravidelne kosený a kvalita sa menila vplyvom zmien klimatických podmienok. Pri
sledovaní rastlinného krytu je dôležitým aspektom počasie, účinkom oteplenia sa vytvoril ucelený
rastlinný kryt, ktorý spevňuje povrch. No pri dlhšie trvajúcom suchom období dochádzalo čiastočne
k vysušovaniu trávnej plochy. V obdobiach ktoré boli bohaté na časté zrážky naopak trávny porast
zazelenel a vytvorilo sa rozsiahle husté pokrytie modelu.
V roku 2008 nebolo potrebné zahustenie trávneho porastu, zabezpečovala sa priebežne
aplikácia hnojív a úprava povrchu kosením na udržiadaných svahoch. Najväčší problém začal
spôsobovať hustý výskyt pichliača roľného z dôvodu, že sa jedná o trvácu burinu s mohutným
koreňovým systémom, ktorý prerastá do značnej hĺbky (2-3 m a viac), v hĺbke tvorí vodorovné korene,
na ktorých sa tvoria adventívne púčiky a nové výhonky. Kým na neudržiavaných svahoch vyrástol
pichliač do značnej výšky, na udržiavaných svahoch v blízkosti jeho výskytu sa objavilo množstvo
drobných výhonkov tejto ťažko zlikvidovateľnej rastliny. Na neudržiavaných svahoch bol pozorovaný aj
výskyt drevín, vyrastá agát biely.
Pozorovania doteraz boli a sú zamerané na odsledovanie hustoty vzniknutého porastu
a zatrávnenia, no v roku 2008 bolo možné odsledovať aj rôznorodé druhové zloženie rastlinstva na
modeli prekrytia a vytvoriť ako podklad pre nasledujúce hodnotenia herbár so všetkými pozorovanými
vyskytujúcimi sa rastlinami. Herbár je uložený pri prevádzkových denníkoch v areáli RÚ RAO a tiež bol
vložený ako príloha do správy z monitorovania modelu prekrytia za druhý štvťrok 2008 [33]. Hustota
trávneho porastu zostala nezmenená.
Na jeseň 2008 počas pravidelnej realizácie odstraňovania nežiaducich burín na upravovaných
svahoch však došlo neplánovane k vyrúbaniu agáta bieleho a pichliača roľného z neudržiavaných
svahoch. Tieto rastliny mali byť monitorované za účelom odsledovanie kvality zhutnenia krycej vrstvy
a prípadnej možnosti vzniku preferenčných ciest (obr. 10, kde je vidieť silu koreňového systému
pichliača, na povrchu zostal otvor o hrúbke cca 7cm a hĺbke cca 15 cm).
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Obrázok 10 Fotodokumentácia stavu rastlinného krytu – pichliač roľný a agát biely, SSV svah, hlboká
ryha po vyrúbaní pichliača

V porovnaní s predošlým obdobím v roku 2006 a 2007 možno konštatovať, že trávny porast je
hustejší a stabilnejšie usadený, čím plní svoju funkciu, elimináciu resp. redukciu eróznych procesov
spôsobených poveternostnými vplyvmi

3.4.1.5. Vlhkosť zemín tesniacej a krycej vrstvy
Vlhkosť zeminy je dôležitá veličina popisujúca infiltráciu zrážkovej vody do ílovej tesniacej
vrstvy a teda charakterizujúca dlhodobú tesniacu funkciu tejto vrstvy. Lokálne zmeny vlhkosti zeminy
svedčia o možnosti vzniku porúch v tesniacej vrstve a teda o priesakoch a pohybe vody vo vrstve.
Globálne zmeny vlhkosti zeminy zase vypovedajú o vysychaní a vlhnutí tesniacej vrstvy.
Vlhkosť zemín tesniacej ílovej a krycej pôdnej vrstvy sa monitoruje kontinuálne meradlami
zabudovanými priamo do telesa modelu prekrytia, spôsob je popísaný v kapitole 3.3.5.
Kontinuálne meranie na modeli prekrytia sa spustilo 16.4.2006. Počas prevádzky sa vyskytli
technické problémy v letných mesiacoch a došlo k prerušeniu meranie na dobu 10 dní.
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Obrázok 11 Ukážka mesačného výstupu monitorovania objemovej vlhkosti

Mesačný výstup - vlhkosť
Manual
Obsluha
Beginn TT.10.JJJJ
Ende TT.11.JJJJ

1.10.2006 6:00
2.10.2006 6:00
3.10.2006 6:00
4.10.2006 6:00
5.10.2006 6:00
6.10.2006 6:00
7.10.2006 6:00
8.10.2006 6:00
9.10.2006 6:00
10.10.2006 6:00
11.10.2006 6:00
12.10.2006 6:00
13.10.2006 6:00
14.10.2006 6:00
15.10.2006 6:00
16.10.2006 6:00
17.10.2006 6:00
18.10.2006 6:00
19.10.2006 6:00
20.10.2006 6:00
21.10.2006 6:00
22.10.2006 6:00
23.10.2006 6:00
24.10.2006 6:00
25.10.2006 6:00
26.10.2006 6:00
27.10.2006 6:00
28.10.2006 6:00
29.10.2006 6:00
30.10.2006 6:00
31.10.2006 6:00
Min
Max
Average

HYC 1.1

HYC 1.2

HYC 1.3

HYC 1.4

HYC 1.5

HYC 1.6

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ
TT.10.JJJJ

35,99
34,63
34,67
34,67
34,73
35,92
35,91
34,60
35,21
35,83
35,85
35,89
35,95
34,57
35,77
34,55
34,53
34,63
35,14
34,46
34,62
34,53
34,55
34,54
35,13
34,59
34,49
34,56
34,47
35,43
34,78

46,29
46,34
46,42
46,51
46,58
46,63
46,72
46,81
46,85
46,93
46,98
47,04
47,09
47,15
47,20
47,24
47,30
47,33
47,37
47,40
47,42
47,43
47,46
47,49
47,48
47,49
47,51
47,53
47,53
47,53
47,54

34,28
34,46
34,64
34,87
35,01
35,17
35,29
35,54
35,76
35,92
36,16
36,40
36,75
36,86
36,99
37,24
37,29
37,56
37,88
37,96
38,08
38,22
38,19
38,49
38,47
38,50
38,80
38,70
38,96
38,95
39,07

37,07
37,16
37,05
37,14
37,18
37,02
37,08
37,11
37,22
37,30
37,20
37,22
37,28
37,32
37,09
37,28
37,25
37,11
37,23
37,37
37,23
37,19
37,29
37,22
37,23
37,15
37,20
37,27
37,33
37,23
37,10

44,60
44,59
44,42
44,65
44,67
44,97
44,63
44,68
44,82
44,94
44,72
44,72
44,88
44,82
44,64
44,63
44,75
44,83
44,90
44,85
45,00
45,10
45,29
45,31
45,41
45,42
45,73
45,88
46,02
46,18
46,30

45,72
45,71
45,71
45,71
45,69
45,67
45,68
45,69
45,68
45,69
45,69
45,69
45,69
45,69
45,67
45,69
45,67
45,69
45,68
45,67
45,69
45,68
45,69
45,69
45,69
45,69
45,68
45,67
45,67
45,64
45,63

Minimum
Maximum
Mittelwert

34,46
35,99
35,01

46,29
47,54
47,12

34,28
39,07
36,98

37,02
37,37
37,20

44,42
46,30
45,04

45,63
45,72
45,68

Potvrdilo sa, že na začiatku prevádzky modelu prekrytia nebolo normálne rozdelenie výsledkov
merania prevádzkovými snímačmi v danej vrstve h a danom čase t vzhľadom na variácie vlhkosti
v objeme zemín zapracovaných do modelu pri jeho výstavbe. Počas prevádzky modelu pritom
dochádza k prirodzenému vyrovnávaniu hodnôt pôdnej vlhkosti. Výsledky snímačov vlhkosti
uložených v krycej pôdnej vrstve potvrdili predpoklad rovnakého vertikálneho šírenie vlhkosti na celej
ploche oblasti snímačov vzhľadom na nehomogenitu prostredia a menšie zhutnenie vrstiev. Pre
hodnoty objemovej vlhkosti zeminy získané v spodných zhutnených ílových vrstvách, ktoré však môžu
patriť do toho istého základného súboru, je pre vylúčenie výsledku ako odľahlého potrebné potvrdenie
odľahlosti dvoma nasledujúcimi meraniami toho istého snímača. Počas merania sa nevyskytli odľahlé
výsledky pozorovania, výsledky merania pôdnej vlhkosti rezervným snímačom v danom meracom
mieste preto nebolo nutné použiť pri hodnotení. Pre overenie ako široko sú rozložené hodnoty v
množine meraní sme vypočítali smerodajnú odchýlku. Odozvu snímačov vlhkosti na vonkajšie zrážky
je veľmi rýchla vo dvoch vrstvách nachádzajúcich sa v krycej pôdnej vrstve. Porovnali sme priebeh
hodnôt jednotlivých snímačov v každej vrstve. Predpoklad bol, že by sa merané hodnoty mali
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vyrovnávať a smerodajná odchýlka zmenšovať, čo sa však potvrdilo len v niektorých vrstvách.
Najväčšiu odchýlku sledujeme u snímačov umiestnených v najnižšej (tesniacej) vrstve, kde však väčší
rozptyl nameraných hodnôt môže spôsobovať nerovnomerné presakovanie spôsobené možným
nerovnomerným zhutnením pôdy v mieste merania, prípadne neschopnosťou prepúšťať vodu cez
zhutnenú vrstvu v danom mieste, pričom nameraná pôvodná objemová vlhkosť sa mení len veľmi
pomaly, dochádza tu k pomalému ustaľovaniu rovnovážneho stavu.
Infiltrácia atmosferických zrážok do pôdy je zväčša jednosmerný hydrologický proces. Krycia
vrstva modelu prekrytia je tvorená zmiešaním 60% hrubozrnného štrku a 40% hlinitej zeminy,
predpokladaná je väčšia rýchlosťou vsaku ako pri ťažkých pôdach. Na povrchu v miestach hustejšieho
zatrávnenia tiež môže dochádzať k evapotranspirácii vody. Snímače vlhkosti v dvoch meracích
vrstvách reprezentujúcich kryciu vrstvu reagujú na atmosferické zrážky s rýchlou odozvou pričom je
badať, že v najvrchnejšej vrstve dochádza k rýchlejšiemu poklesu vlhkosti, čo spôsobuje aj nižšia
absorpčná schopnosť povrchovej vrstvy.
Prechodovou zónou môžeme označiť vrstvu č. 3, ktorá je na povrchu zhutnenej tesniacej
vrstvy, kde dochádzalo k rýchlej infiltrácii zrážkovej vody na začiatku prevádzky, pričom postupne
dochádza k stabilnému nasýtenie tejto vrstvy. Táto vrstva reaguje na dlhodobejšiu zmenu vonkajších
podmienok s dlhším časom oneskorenia odozvy. Najspodnejšie vrstvy na zmeny vonkajších
podmienok takmer nereagujú a dochádza k pomalému ustaľovaniu rovnovážnej hodnoty objemovej
vlhkosti.
V roku 2006 teda dochádza k postupnej saturácii spodných ílovitých vrstiev a od mája 2007 sú
dve najspodnejšie vrstvy nasýtené, ich objemová vlhkosť sa výrazne nemení. Namerané hodnoty
vlhkosti vo vrchnej krycej vrstve kopírujú klimatické podmienky a reagujú s krátkou odozvou na
atmosferické zrážky. Ich infiltrácia do pôdy je rýchla, pričom nemajú vplyv na objemovú vlhkosť
v spodnej zhutnenej tesniacej ílovej vrstve. Tretia vrstva, ktorá je na rozhraní tesniacej ílovej vrstvy
a krycej vrstvy nezhutnenej zeminy vykazuje mierne výkyvy po obdobiach s dlhodobejšími
klimatickými zmenami. Po dlhšom období zvýšeného objemu zrážok dochádza z miernemu zvýšeniu
hodnoty objemovej vlhkosti a naopak, po dlhodobo suchom období hodnota objemovej vlhkosti mierne
klesá. Maximálny vplyv infiltrácie dažďovej vody je teda v hĺbke -120 cm.
Počas roku 2007 dochádzalo k občasným výpadkom On-Line merania. Tie boli priebežne
konzultované s firmou Regotrans, do grafických výstupov neboli zadávané. V roku 2007 bolo tiež
vykonané štatistické zhodnotenie. Na vyhodnotenie meraní bola použitá najnovšia verzia programu
STATISTICA od americkej firmy StatSoft.
Takisto v roku 2008, v treťom roku monitorovania modelu prekrytia RÚ RAO tretia vrstva, ktorá
je na povrchu tesniacej vrstvy reaguje na dlhšie obdobie bez zrážok malým poklesom objemovej
o

vlhkosti a následne sa objemová vlhkosť vráti na pôvodnú ustálenú hodnotu. Pokles v rozsahu 2 C
nastal v obdobiach 6.6.-20.6.2008 a 1.9.-28.11.2008. Je to netypický jav a vzhľadom na to, že
objemová vlhkosť vo zvyšných dvoch najspodnejších vrstvách zostáva takmer konštantá. Pri budovaní
modelu prekrytia sa predpokladalo, že v prípade neporušenej ílovej vrstvy je v dôsledku prísunu vody
z krycej vrstvy badateľná zmena objemovej vlhkosti ílového materiálu maximálne do hĺbky 50 cm.
Tento predpoklad sa má overiť porovnaním údajov zo snímačov v hĺbke 120 cm a snímačov z väčších
hĺbok. Grafické porovnanie je možné vidieť na obr. 12. Pokles objemovej vlhkosti v tretej vrstve môže
byť spôsobený pôdnou vzlínavosťou na hranici dvoch nerovnakých pôdnych vrstiev. Vzlínavosťou
stúpa voda z nižších vrstiev pôdy do vyšších. Stúpanie vody má veľký význam v období sucha. Voda v
rôznych pôdach stúpa nerovnakou rýchlosťou. V hrubozrnných stúpa spočiatku rýchlejšie ako v
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jemnozrnných, ale neskôr stúpa voda rýchlejšie v jemnozrnných. Takže po ustálení rovnovážneho
stavu tesniacej ílovej vrstvy dochádza k zmene povrchového napätia v hraničnej oblasti a následne
k vzlínavosti vody, kedy pohyb kapilárnej vody smeruje k povrchu – z pórov z menším kapilárnym
napätím k pórom s väčším napätím. Proti smeru zemskej gravitácie. Vzlínavosť závisí od kapilárnych
vlastností zemín. Na stupeň vzlínavosti má vplyv zrnitosť zemín. Čím je zemina jemnozrnejšia, tým je
väčšia vzlínavosť. Vplyv na zníženie objemovej vlhkosti v danej vrstve môže mať aj teplota, ktorá
v období najväčšieho poklesu tiež klesala a tým pádom vytvárala vhodné podmienky na odvodňovanie
3 vrstvy a nasycovanie 4 vrstvy, teplotný gradiend je rozdielny práve v oblasti hraničiacich typov pôd
a rôznych vplyvov klimatických podmienok. Pôdna vlhkosť je vo veľkej miere závislá od množstva
zrážok a teploty. Vďaka chladnejšiemu a vlhkejšiemu koncu roka sa vrátila hodnota pôdnej vlhkosti
v tretej vrstve na pôvodnú úroveň.
Pokým sa hodnota vlhkosti pôdy vo vrstvách v hĺbke 200 cm a 280 cm ustálila, vlhkosť pôdy v
tretej vrstve v hĺbke 120 cm, ktorá poskytuje údaje o množstve vody preniknutej do tesniacej ílovej
vrstvy z krycej vrstvy, nie je ustálená. Predpokladá sa, že v prípade neporušenej ílovej vrstvy je
v dôsledku prísunu vody z krycej vrstvy badateľná zmena objemovej vlhkosti ílového materiálu
maximálne do hĺbky 50 cm, čo je zatiaľ potvrdené.
Výsledky laboratórnych stanovení objemovej vlhkosti zeminy sú výsledkami meraní poľnými
metódami a karotážnych meraní. Počas výstavby a likvidácie modelu prekrytia tieto výsledky
charakterizujú počiatočný a konečný stav objemovej vlhkosti zemín a to najmä vo vzťahu k optimálnej
vlhkosti, pri ktorej je dosiahnutá maximálna objemová hmotnosť vysušenej zeminy [18]. Porovnaním
jednotlivých hodnôt sa posúdi dlhodobý časový vývoj priestorových variácií objemovej vlhkosti zemín
v modeli prekrytia a zistia sa odchýlky skutočných hodnôt od stanovenej (predpísanej) optimálnej
objemovej vlhkosti.
Pri realizácii modelu prekrytia bola stanovená objemová vlhkosť zeminy v rozmedzí 29,9 –
33,5obj% a hmotnostná vlhkosť zeminy v rozmedzí 17,5 -20 hm%.
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Obrázok 12 Kontinuálne meranie objemovej vlhkosti na modeli prekrytia RÚ RAO v rokoch 2006-2008
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3.4.1.6. Teplota zemín tesniacej a krycej vrstvy
Teplota zeminy je veličina, ktorá vypovedá o dvoch dôležitých procesoch v zemine - premŕzaní
zeminy a nepriamo aj o zmenách vlhkosti zeminy. Teplota zeminy veľmi úzko súvisí s jej vlhkosťou,
keďže sa jedná o združené problémy.
Monitorovanie teploty zemín tesniacej ílovej a krycej pôdnej vrstvy

na modeli prekrytia je

popísané v kapitole 3.3.6. Kontinuálne meranie sa spustilo 16.4.2006. Počas prevádzky sa vyskytli
podobne ako pri meraní vlhkosti nedostatky v letných mesiacoch, kde z technických príčin bolo
prerušené meranie na dobu 10 dní.
V databáze výsledkov monitorovania na modeli prekrytia sa zaznamenávajú všetky výsledky
pravidelných meraní teploty zeminy. Pre vyhodnotenie meraní sa podľa manuálu programu PVSS II
uložili výsledky priemerných hodnôt jednotlivých vrstiev zmerané o šiestej hodine ráno a následne sa
porovnali s meteorologickými údajmi o teplote vzduchu, teplote pôdy v hĺbke 50 cm a v hĺbke 1m,
získanými z meteorologickej stanice SHMÚ v Mochovciach.
Namerané hodnoty teploty zemín vo vrchných vrstvách modelu korešpondujú s nameranými
hodnotami teploty okolia a rýchla odozva je z grafického vyjadrenia viditeľná. Zo získaných údajov sa
dá pozorovať trend vplyvu zmeny vonkajšej teploty na nameranú teplotu v najvyšších vrstvách ako aj
znižovanie teploty vo všetkých vrstvách s nástupom chladnejšieho počasia.
Vplyv teploty vzduchu vonkajšieho prostredia na odozvu snímačov je najviac badať vo
vrchných vrstvách. Odozva je adekvátna rozdielnosti meraných hodnôt, ustálenie zmeny teploty je
pomalšie v pôdnej vrstve, ale je badať trendy zmeny počasia na teplotu vrchnej vrstvy modelu
prekrytia. Pre získanie informácii o presnosti merania sa hodnoty teplôt zemín porovnali s údajmi
teploty pôdy nameraných v hĺbke 50 cm a hĺbke 100cm, ktoré sú pravidelne merané na
meteorologickej stanice SHMÚ v Mochovciach. Porovnaním priebehu hodnôt teploty pôd (obr. 15), že
hodnoty teploty namerané na modeli prekrytia v zodpovedajúcej vrstve sú správne, trendy zmeny
teplôt sa kopírujú a preto je splnený predpoklad správneho merania hodnôt jednotlivých snímačov.
Presnosť merania nie je porovnateľná z dôvodu nemožnosti dosiahnuť rovnaké podmienky merania
teploty aké sú v meteorologickej stanici v Mochovciach, vplyv na meranie teploty má iný druh
pôdy, iné zhutnenie a iný spôsob merania (rozdielne prístrojové vybavenie). Teplota pôdy v SHMÚ je
meraná ortuťovými teplomermi v hĺbkach 2, 5, 10, 20, 50 a 100 cm, na vybraných staniciach až do
hĺbky 7 metrov. Pozorovania sú vykonávané v klimatických termínoch.
Výsledky On-Line meraní v roku 2007 boli štatisticky vyhodnotené podobne ako výsledky OnLine meraní objemovej vlhkosti. Rozdiel v meraniach je najstabilnejší vo vrstve 280 cm a stabilita sa
postupne zhoršuje smerom k horným vrstvám. Je to zrejme spôsobené výraznou tepelnou
nehomogenitou zeminy v horných vrstvách, kde zmena teploty na vzdialenosti zodpovedajúcej
vzdialenosti rozmiestnenia štandardného a rezervného snímača je už taká výrazná, že ju
zaznamenajú snímače. Naopak v spodných vrstvách je táto zmena teploty vo vzdialenosti
zodpovedajúcej vzdialenosti medzi štandardným a rezervným snímačom na úrovní chyby merania. Na
vyhodnotenie meraní bola použitá najnovšia verzia programu STATISTICA od americkej firmy
StatSoft.
Teplotný priebeh v zemine je ovplyvnený nielen geologickými a hydrologickými podmienkami,
ale aj klimatickými. V nadväznosti troch období monitorovania je vidieť, že teplota pôdy na modeli
prekrytia sa správa štandardne a mení sa v závislosti od zmeny vonkajších podmienok a hĺbky
umiestnenia snímačov a hydrologickými podmienkami, ale aj klimatickými podmienkami. Teplotu pôdy
ovplyvňuje denný a ročný teplotný rozkyv len do určitej hĺbky. Denný teplotný rozkyv v pôde
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pozorujeme približne do hĺbky 1 m, čo je vidieť aj na meraniach na modeli prekrytia, keď rýchla odozva
na zmenu teplôt vzduchu je badať len do hĺbky 80cm. Ročný teplotný rozkyv ovplyvňuje teplotný režim
pôdy, v závislosti od tepla naakumulovaného zeminou v letnom období, v našich klimatických
podmienkach do hĺbky 15 m. Je zrejmé, že v rámci regulácie tepelného režimu pôdy majú rozhodujúcu
úlohu tepelnotechnické charakteristiky pôdy. Najdôležitejšou z nich je na základe ustavičnej zmeny
vlhkosti vysokovariabilný koeficient tepelnej vodivosti pôdy, ktorý je funkciou objemovej hmotnosti
zeminy, pórovitosti zeminy, hmotnostnej vlhkosti, teploty pôdy a zrnitosti pôdy. S klesaním pórovitosti
a so zvýšením hustoty pôdy zvyšuje sa jej súčiniteľ tepelnej vodivosti. S obsahom vlhkosti zeminy
rastie jej súčiniteľ tepelnej vodivosti, pričom tento vzrast je prudší pri nižších vlhkostiach. So
zvyšovaním zrnitosti sa nepatrne zvyšuje súčiniteľ tepelnej vodivosti. Taktiež čím je hodnota súčiniteľa
tepelnej vodivosti pôdy väčšia, tým rýchlejšie narastá alebo klesá teplota pôdy.
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Obrázok 13 Kontinuálne meranie teploty zemín na modeli prekrytia v rokoch 2006-2008 s vloženými hodnotami získanými zo SHMÚ

On-Line merania teplôt pôdy a teploty pôdy a vzduchu namerané na SHMÚ v rokoch 2006-2008
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Obrázok 14 Kontinuálne meranie teploty zemín na modeli prekrytia v rokoch 2006-2008

Teplota pôdy zistená On-Line meraním na modely prekrytia v rokoch 2006-2008
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Obrázok 15 Porovnanie teplôt pôdy v 4. (-80cm) a v 3. (-120cm) vrstve s hodnotami teplôt pôdy v hĺbke 50cm a 100cm z meteorologickej stanice SHMÚ

Porovnanie teplôt pôdy v 4. (-80cm) a v 3. (-120cm) vrstve s hodnotami teplôt pôdy v hĺbke 50cm a 100cm
z meteorologickej stanice SHMÚ
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3.4.1.7. Objemová hmotnosť zeminy tesniacej vrstvy
Objemová hmotnosť zeminy je hmotnosť objemovej jednotky zeminy. Objemová hmotnosť je
dôležitá veličina slúžiaca na určenie zmien miery zhutnenia tesniacej ílovej vrstvy.
Objemová hmotnosť zeminy tesniacej ílovej vrstvy sa monitoruje jednorazovo odbermi vzoriek
s následnými laboratórnymi stanoveniami gravimetrickou metódou, stanoveniami poľnými metódami
a geofyzikálnymi meraniami vo vrtoch (karotáž) a stanovuje sa zo všetkých vzoriek tesniacej vrstvy,
ktoré boli odobraté na laboratórne stanovenie pôdnej vlhkosti.
Počas výstavby a likvidácie modelu prekrytia tieto výsledky charakterizujú počiatočný
a konečný stav objemovej hmotnosti zemín a to najmä vo vzťahu k maximálnej objemovej hmotnosti
suchej zeminy stanovenej podľa príslušnej STN [18] a k požadovanej miere zhutnenia [17].
Porovnaním jednotlivých hodnôt sa posúdi prípadný dlhodobý časový vývoj priestorových variácií
objemovej hmotnosti zemín v modeli prekrytia a zistia sa odchýlky skutočných hodnôt od stanovenej
(predpísanej) miery zhutnenia.
Počas výstavby modelu prekrytia bolo potrebné zeminu zhutniť na minimálnu objemovú
hmotnosť suchej zeminy ρD = 1680 kg.m

-3

pri hmotnostnej vlhkosti zeminy 16,5 – 21,5%. Výsledky

meraní pri kontrole zhutnenia pri procese zavážania zeminy preukázali splnenie požadovaných
parametrov na hranici kritéria. V priemere bola zemina zhutnená na ρD = 1679 kg.m , ρmedian = 1684
-3

kg.m

-3

(medián predstavuje strednú hodnotu, rozdeľuje postupnosť podľa veľkosti zoradených

výsledkov na dve rovnako početné polovice). Minimálna hodnota bola dosiahnutá v 5. vrstve : ρD =
-3

1654 kg.m . Vlhkosť zeminy bola v požadovanom rozmedzí.

3.4.1.8. Súčiniteľ filtrácie (koeficient priepustnosti) zemín tesniacej a krycej vrstvy
Vzhľadom k tomu, že ílová vrstva má slúžiť ako bariéra zabraňujúca migrácii rádionuklidov do
okolitého prostredia, patrí jej priepustnosť pre vodu k rozhodujúcim parametrom. Súčiniteľ filtrácie
nesmie v tesniacej ílovej vrstve podľa existujúcich bezpečnostných analýz [19] presiahnuť hodnotu
-9

-1

1.10 m.s .
Súčiniteľ filtrácie zemín tesniacej ílovej a krycej pôdnej vrstvy sa monitoruje jednorazovo
odbermi vzoriek s následnými laboratórnymi stanoveniami. Stanovenia poľnými metódami nie sú
vhodné vzhľadom na veľmi malú hodnotu súčiniteľa pri zeminách zapracovaných do tesniacej vrstvy.
Odber vzoriek a následné laboratórne stanovenia priepustnosti zeminy sa vykonáva pri stavbe
in situ modelu prekrytia a pri likvidácii modelu.
Nulté meranie vzorovými vrtmi bolo vykonané na konci realizácie stavby modelu prekrytia na
korune modelu mimo plochy vyhradenej na odber vzoriek. Po ukončení sypania a zhutnenia krycej
vrstvy boli zrealizované vsakovacie skúšky na 5-tich kontrolných miestach za účelom stanovenia
filtračných parametrov zhutnenej zeminy použitej v krycej vrstve. Vsakovacie skúšky boli vykonané
pomocou Mariottových valcov a skúška bola vyhodnotená. Z kriviek zrnitosti odobratých vzoriek
zeminy v blízkosti vsakovacích skúšok boli vypočítané koeficienty priepustnosti podľa metodiky
Carman – Kozeny.
-6

-1

-8

Koeficient priepustnosti krycej vrstvy sa pohybuje rádovo v rozmedzí 1.10 m.s až 5.10 m.s

-1
-

v závislosti od miery zhutnenia resp. lokálneho obsahu jemnozrnných častíc. V priemere je to 7,10.10
7

-1

m.s . Koeficienty filtrácie stanovené vsakovacou skúškou v porovnaní s koeficientami filtrácie
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-2

stanovenými z kriviek zrnitosti sú o 1.10

(o dva rády) nižšie, čím sa dosiahli požadované hodnoty
-5

-1

z úvodného projektu. Priemerná hodnota koeficientu filtrácie sa dosiahla 1,92.10 m.s .

3.4.1.9. Klimatické vplyvy
Klimatické činitele majú pre plošné a časové rozdelenie toku vody rozhodujúci význam.
Najdôležitejším klimatickým činiteľom sú zrážky. Ďalej sa uplatňuje teplota vzduchu a pôdy. Preto sa
z meteorologickej stanice v Mochovciach SHMÚ preberajú hodnoty meteorologických veličín ako
teplota vzduchu o 7:00 hod ráno, denného úhrnu zrážok, teplota pôdy o 7:00 hod v hĺbke 50 a 100 cm.
Sledovanie dostupných meteorologické veličiny zo skupiny pôdy je vhodné aj pre účely
porovnania a posúdenia kvality meraní teploty zemín na modeli prekrytia. Porovnaním časových
priebehov súvisiacich veličín sa zisťuje stupeň korelácie medzi nimi a pomocou klimatických vplyvov
sa hodnotia a interpretujú zmeny teploty a vlhkosti tesniacej a krycej vrstvy. Tieto veličiny sa sledujú
len na meteorologickej stanici SHMÚ.
Z chodu priemerných denných teplôt vzduchu vyplýva nepriamy vzťah teploty k vlhkosti pôdy
[34]. Teda nižšie teploty nadväzujú na vyššiu vlhkosť vzduchu, nižšiu evapotranspiráciu a tým vyššiu
pôdnu vlhkosť. To platí hlavne pre väčšie pôdne hĺbky. Povrchová pôdna vrstva je výrazne ovplyvnená
variabilitou atmosférických zrážok. Atmosférické zrážky (Z v mm) patria k prijmovým zložkám vodnej
bilancie. Pri nadbytku zrážok dochádza v pôdnom profile k zväčšovaniu obsahu pôdnej vody, pri ich
nedostatku opačne, k poklesu obsahu vody v pôde, teda k znižovaniu pôdnej vlhkosti.
Pre potreby získania vstupných dát sledovania vplyvu teploty a zrážok na monitorované
parametre v zeminách modelu prekrytia sa použili dostupné hodnoty týchto parametrov získané od
prevádzkovateľa RÚ RAO. Avšak tieto merania neboli pravidelné, mali sme k dispozícii malé
množstvo nameraných hodnôt teplôt vonkajšieho prostredia a množstva atmosferických zrážok a preto
sa rozhodlo o externom dodávateľovi pre získanie požadovaných hodnôt. Dáta získané od Slovenskej
hydrometeorologickej služby môžu tiež slúžia na internú kontrolu meteorologických údajov získaných
z meteorologickej staničky v priestoroch RÚ RAO Mochovce. V prípade potvrdenia zhody údajov je
možné v budúcnosti uvažovať o prepojení staničky s pracoviskom modelu prekrytia a prepojenia
nameraných hodnôt priamo do databázy na pracovisku monitorovania modelu prekrytia v prípade, že
stanička bude merať hodnoty pravidelne.
Poskytnuté

meteorologické

údaje

sú

spracovávané

spolu

s hodnotami

získanými

z kontinuálneho merania objemovej vlhkosti a teploty zemín na modeli prekrytia a sú graficky
spracované.
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4.

Záver
Cieľom mojej práce bolo popísať navrhnutý spôsob konečného prekrytia republikového

úložiska rádioaktívnych odpadov a popísať stav monitoringu vybraných veličín a parametrov na modeli
prekrytia úložiska počas jeho prvého sledovaného obdobia v rokoch 2006-2008. Sledované parametre
boli vybrané s tým zámerom, aby hodnotili stav tejto poslednej bariéry, ktorá má zabezpečiť
minimalizácia prípadných únikov rádioaktívnych látok z RÚ RAO. Účinná imobilizácia zníži
koncentráciu rádionuklidov na hladiny, ktoré nepredstavujú ani vo veľmi vzdialenej budúcnosti žiadne
riziko pre životné prostredie a obyvateľstvo.
Správa slúži aj ako podklad k sledovaniu vlastností potrebných pre zabezpečenie dlhodobej
funkčnosti konečného prekrytia RÚ RAO Mochovce.
Na modeli sa sledujú vlastnosti najvýznamnejšieho prvku konečného prekrytia - tesniacej ílovej
vrstvy. Súčasne sa sledujú aj vlastnosti krycej vrstvy zeminy, ktorá chráni ílovú vrstvu pred
poveternostnými vplyvmi. Predpokladá sa dlhodobé monitorovanie po dobu 15-20 rokov v závislosti na
potrebách rozširovania kapacity úložiska.
Sledované parametre sú vybrané tak, aby ukázali komplexný obraz vlastností prekryvnej vrstvy
buď ich priamym meraním alebo sekundárnymi znakmi. Merania geometrického tvaru modelu
umožňujú sledovať kvalitu použitého materiálu - sadavosť a tým dostatočnosť a kvalitu zhutnenia, čo
má priamy vplyv na vodopriepustnosť. Sledovanie zmeny sklonov svahov, zmien na povrchu modelu
prekrytia, či už spôsobených eróziou alebo neeróznymi vplyvmi, preukážu trvácnosť prekrytia
a z dlhodobého hľadiska jeho odolnosť voči prírodným vplyvom. Po spracovaní ôsmej etapy meraní
a tým uzavretí dvojročného sledovania modelu boli spracované z nameraných výsledkov. Zo
spracovávaných grafov vyplýva, že etapové zmeny a absolútne rozdiely výšok od základného merania
v žiadnom z pozorovaných bodov nie je možné hodnotiť ako spojité postupné klesanie resp. stúpanie.
Zo spracovaných interpretácií výsledkov meraní z obdobia dvoch rokov usudzujeme, že na hornej
ploche modelu prekrytia nenastali výškové deformácie, ktoré by bolo možné zistiť používanou
metodikou merania deformácií.
Sledovanie povrchovej erózie a deformácie povrchu krycej vrstvy slúži na ohodnotenie
následkov dlhodobého pôsobenia rôznych vplyvov na povrch modelu prekrytia. V sledovanom období
nebola pozorovaná žiadna podstatná deformácia povrchu spôsobená eróziou na modeli
prekrytia ani poškodenie odvodňovacieho rigolu a pravidelnými obhliadkami boli pozorované
sanované ryhy spôsobené nesprávnou technológiou výstavby modelu v roku 2006, ktoré sú pevne
zacelené a dá sa konštatovať, že povrch je v týchto miestach kompaktný. Miesta výskytu hlodavcov
zamerané a zaznamenané v roku 2007 boli pozorované, v priebehu prvého polroka 2008 výskyt
hraboša poľného poklesol a v druhej polovici roku 2008 už nebol pozorovaný žiaden výskyt hlodavcov
na modeli. V roku 2008 neboli pozorované žiadne iné deformácie povrchu krycej vrstvy na modeli
prekrytia
Sledovanie kvality rastlinného krytu umožňuje určiť premenlivosť porastu počas ročnej periódy
a počas doby prevádzky modelu, nárast organickej hmoty v nadzemnej i podzemnej - koreňovej časti.
Kým zozačiatku sme sa sústredili na na odsledovanie hustoty vzniknutého porastu a zatrávnenia, v
roku 2008 bolo možné odsledovať aj rôznorodé druhové zloženie rastlinstva na modeli prekrytia
a vytvoriť ako podklad pre nasledujúce hodnotenia herbár so všetkými pozorovanými vyskytujúcimi sa
rastlinami.
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Pri sledovaní rastlinného krytu je dôležitým aspektom počasie. V jarných mesiacoch začal rast
nových druhov rastlín a burín na celej ploche modelu prekrytia. Najväčší problém spôsoboval výskyt
pichliača roľného z dôvodu, že sa jedná o trvácu burinu s mohutným koreňovým systémom. Na
neudržiavaných svahoch bol pozorovaný aj výskyt drevín, vyrastá agát biely. Vplyv rastlinstva bude
naďalej pozorovaný pre možnosť vzniku preferenčných ciest, čo sa prejaví prudkou zmenou
objemovej vlhkosti na snímačoch umiestnených v pozorovaných lokalitách. Tieto rastliny teda budú
monitorované za účelom odsledovanie kvality zhutnenia krycej vrstvy a prípadnej možnosti vzniku
preferenčných ciest.
Hustota trávneho porastu zostala nezmenená. V porovnaní s predošlým obdobím v roku 2006
a 2007 je trávny porast hustejší a stabilnejšie usadený, čím plní svoju funkciu, elimináciu resp.
redukciu eróznych procesov spôsobených poveternostnými vplyvmi.
Priame monitorovanie profilu vlhkosti zemín preukáže dostatočnosť projektových predpokladov
pre dlhodobú izoláciu rádioaktívnych odpadov od vplyvu zrážkovej vody. Doplnkovým monitorovaným
parametrom k vlhkosti je teplota zemín, ktorej zmeny nepriamo indikujú aj možné zmeny vlhkosti.
Meranie objemovej hmotnosti zeminy priamo indikujú zmeny kvality zhutnenej vrstvy.
Namerané hodnoty poukazujú, že tesnosť ílovej vrstvy počas trojročného sledovania
modelu prekrytia nie je narušená a nedochádza k priesakom vody cez trhliny, vlhkosť zeminy
v hĺbke danej meracej tesniacej vrstvy je rovnaká po celej ploche pokrytej systémom monitorovania
pôdnej vlhkosti, čo sa už nedá povedať o krycej vrstve. Meracia vrstva v hĺbke 40 cm stanovuje polohu
čela zvlhčenia pôdy (čela infiltrujúcej vody) pri atmosférických zrážkach, reaguje najrýchlejšie na
všetky zrážky. Meracia vrstva 4 v hĺbke 80 cm stanovuje objemovú vlhkosť prekryvnej pôdnej vrstvy
v blízkosti rozhrania s ílovou vrstvou a vypovedá o množstve atmosférických zrážok, ktoré prenikli
celou krycou vrstvou až na okraj ílového tesnenia, odozva na zrážky je menšia ako vo vrchnej vrstve.
Tretia vrstva v hĺbke 120 cm, ktorá je na povrchu tesniacej vrstvy reaguje na dlhšie obdobie
bez zrážok malým poklesom objemovej vlhkosti a následne sa objemová vlhkosť vráti na pôvodnú
ustálenú hodnotu. Objemová vlhkosť vo zvyšných dvoch najspodnejších vrstvách zostáva takmer
konštantá. Pokles objemovej vlhkosti v tretej vrstve môže byť spôsobený pôdnou vzlínavosťou na
hranici dvoch nerovnakých pôdnych vrstiev. Vplyv na zníženie objemovej vlhkosti v danej vrstve môže
mať aj teplota, ktorá v období najväčšieho poklesu tiež klesala a tým pádom vytvárala vhodné
podmienky na odvodňovanie 3 vrstvy a nasycovanie 4 vrstvy, teplotný gradiend je rozdielny práve
v oblasti hraničiacich typov pôd a rôznych vplyvov klimatických podmienok. Pôdna vlhkosť je vo veľkej
miere závislá od množstva zrážok a teploty. Vďaka chladnejšiemu a vlhkejšiemu koncu roka 2008 sa
vrátila hodnota pôdnej vlhkosti v tretej vrstve na pôvodnú úroveň.
Teplotu zeminy je potrebné monitorovať, pretože jej zmena môže mať nepriamy vplyv na
možné zmeny vlhkosti zeminy vo vrchných vrstvách. Vplyv zmeny teploty vzduchu má rýchlu odozvu
na snímačoch teploty vo vrchných vrstvách krycej vrstvy modelu prekrytia. Teplota tesniacej zhutnenej
vrstvy sa plynulo mení so zmenou klimatických podmienok a nadväzuje na pozorovanie z predošlého
obdobia, kedy sa chovala rovnako.
Všetky vyššie uvedené parametre a veličiny je potrebné sledovať vo vzťahu ku klimatickým
podmienkam, ktoré najviac ovplyvňujú procesy na povrchu prekrytia a hlavne infiltráciu vody a sú
vstupnými parametrami pre modelovanie procesov v úložisku RAO. Meteorologické hodnoty opisujúce
klimatické podmienky sú získavané zo Slovenského hydrometeorologického ústavu z meteorologickej
stanice Mochovce.
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Výsledky On-Line meraní za roky 2007 a 2008 boli štatisticky vyhodnotené v programoch
STATISTICA cz a Microsoft Excel a sú súčasťou tejto správy (kapitoly 2.5.2 a 5.6.2). Vychádzalo sa z
[35] [36] [37] [38].
Rozdiely v hodnotách vlhkosti meraných štandardnými a rezervnými snímačmi sú nestabilné,
v priebehu roka sa menia. Výrazné sú zmeny týchto rozdielov najmä vo vrchných vrstvách kde
dochádza ku skokovým zmenám. Rozdiely sa pohybujú v rozpätí od mínus 6 do plus 8 %. Napriek
tomu, priemerná hodnota týchto rozdielov vypočítaná zo všetkých snímačov zo všetkých vrstiev je
prakticky nulová počas celého roka. Z histogramu vyplýva, že hodnoty týchto rozdielov majú normálne
rozdelenie čo poukazuje na to, že rozdiel je náhodná veličina.
Z priebehov smerodajných odchýliek je možné konštatovať, že rozptyly meraní sú rozdielne pre
každú vrstvu, teda po priereze sú namerané nerovnaké hodnoty. Najväčší rozptyl vlhkosti v rovine
jednej vrstvy vychádza z meraní snímačmi vo vrstve č. 4 (2 až 7 %). Rozdieľ môže byť spôsobený
nehomogenitou prostredia v krycej pôdnej vrstve (hlinito-štrkovito-piesčitá zemina s obsahom
humusu), kde nie je možné predpokladať rovnaké vertikálne šírenie vlhkosti na celej ploche oblasti
snímačov. Najmenší rozptyl vlhkosti (1 až 2 %) v rovine jednej vrstvy vychádza z merania snímačmi
vo vrstve č.3.
Najväčší rozptyl teplôt v rovine jednej vrstvy vychádza z meraní rezervnými snímačmi vo vrstve
č. 1, ktorá je v hĺbke 280 cm (0,5°C až 0,7 °C). Nejmenší rozptyl tepl ôt (0,1°C až 0,3 °C) v rovine
jednej vrstvy vychádza z merania štandardnými snímačmi a rezervnými snímačmi vo vrstve č. 4 (80
cm) a štandardnými snímačmi vo vrstve č. 2(200 cm). Priebehy rozpätia a smerodajnej odchýlky
svedčia o dobrej teplotnej vyrovnanosti zeminy v jednotlivých vrstvách.
Z priebehov smerodajných odchýliek je možné konštatovať, že rozptyly meraní zo všetkých
snímačov v jednotlivých vrstvách nevykazovali extrémne hodnoty, čo potvrdzuje predchádzajúci záver,
že merania s jednotlivými snímačmi boli spoľahlivé. Test korelácie potvrdil nezávislosť medzi
hodnotami teplôt zo štandardného merania a z rezervného merania.
Cieľom sledovania kvality vybudovaného modelu konečného prekrytia úložiska rádioaktívnych
odpadov je potvrdenie, že sa zamedzí úniku rádioaktívnych látok do okolia a zabezpečí sa tak
ochranu pred ionizujúcim žiarením. Monitorovanie hydrogeologických parametrov a veličín má v tomto
smere veľký význam, pretože sa jedná o sledovanie inžinierskej bariéry, ktorá má zabrániť úniku
rádionuklidov do okolia a vniknutiu vody do úložiska. Cieľom modelovania prekrytia úložiska je hlavne
dokázať, že navrhnutý systém konečného prekrytia zabezpečí minimalizáciu prípadných únikov
rádioaktívnych látok z RÚ RAO. A práve závery z trojročného sledovania sú prvotným dôkazom, že
navrhnuté konečné prekrytie je vhodným spôsobom uzatvorenia úložiska rádioaktívnych odpadov
a zabezpečuje dlhodobú stabilitu a bezpečnosť obyvateľstva.
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