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Ukládání vyhořelého jaderného paliva
(VJP) v ČR v budoucím hlubinném úložišti
Proč? Proč ne jinak?
VJP v ČR existuje, je tu potřeba najít pro něj realizovatelné a trvalé řešení,
nezatěžující budoucí generace, je to zodpovědností celé společnosti

Současný mezinárodní pohled na uložení VJP nebo VAO
z jeho přepracování v hlubinném úložišti:
Je to jediný konečný způsob zneškodnění
•
•
•
•
•

Prokazatelně bezpečný - prokázaly to již dvě hlubinné úložiště ve světě (USA, Finsko)
Prokazatelně technicky proveditelný
Ekonomicky přiměřený
Minimalizující společenská rizika
Minimalizující dopady na ŽP
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Ukládání VJP v hlubinném úložišti
Kombinace inženýrských a přírodních bariér
Multibariérový úložný systém v horninovém masivu
Inženýrské bariéry
 Úložný kontejner (ÚOS), kovový,
s životností >>10 000 let
 Bentonitotová výplň - retardace radionuklidů
po dobu cca 10 000 let
Horninový masiv
 Zajišťuje mechanickou stabilitu úložného systému
 Zajišťuje geochemickou stabilitu úložného systému
 Retardace radionuklidů >>10 000 až X00 000 let
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Hlubinné úložiště (HÚ)
Povrchový areál může být až 5 km od podzemního centra

Referenční projekt HÚ 2011
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Základní požadavky na hostitelský
horninový masiv budoucího HÚ
Dlouhodobé (105 let) bezpečné uložení odpadu a zabránění úniku
radionuklidů do životního prostředí – hlavní bariéra HÚ

•

•
•
•

Velmi stabilní horninový masiv

•
•
•
•
•
•

Dobrá popsatelnost = homogenní vlastnosti
Predikovatelnost tektonického vývoje
Predikovatelnost transportu RN
Predikovatelnost odvodu tepla
Predikovatelnost eroze povrchu
Maximální odolnost proti „intruzi“
• Těžba surovin
• Hledání podzemních vod

HÚ pro ČR
6 500 ukládacích kontejnerů,
3 000 betonkontejnerů,
10 000 tun VJP (pro stávající i nové jaderné
zdroje

Realizovatelnost - v hloubce cca 500 m
Obalový soubor vyhovující podmínkám lokality
Těsnící materiál – vyhovující podmínkám lokality
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Vyhledávání lokality (siting)
Dokumenty MAAE doporučují rozdělit celou proceduru vyhledání lokality do
následujících etap:
•
•

•

etapa hodnocení území se zabývá celým státním územím, definuje vhodné typy hornin
a oblasti nadějné pro situování úložiště, pracuje převážně s existujícími daty, hodnotí
legislativní omezení, jejím výstupem je jedno nebo více nadějných území,
etapa charakterizace lokalit popisuje jednotlivé lokality ve vybraných oblastech,
shromažďuje data pro studie proveditelnosti, bezpečnostní rozbory a pro řízení výzkumu
inženýrských bariér a optimalizaci designu úložiště, zvažuje socio-ekonomická kritéria,
výstupem je finální lokalita,
etapa potvrzení vhodnosti lokality je realizovaná na finální lokalitě, na níž bude
situováno úložiště, ověřuje a detailizuje výsledky průzkumu z povrchu důlními pracemi
poskytuje detailní informace pro průkaz bezpečnosti i pro finální design úložiště
(konfirmační podzemní laboratoř).
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Vyhledávání lokality v ČR (1)
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Vyhledávání lokality v ČR (2)
2001 - 2002
Energoprůzkum Praha - zhodnocení dříve provedených prací a
transparentní zopakování prací etapy hodnocení území

Výběr potenciálně vhodných území v pěti krocích:
1. Vyloučení nevhodných území (zlomy, seismická a vulkanická aktivita, velká sídla, …)
2. Výběr oblastí s vhodnými geologickými podmínkami.
3. Vyloučení z důvodů vylučujících kritérií (legislativa, životní prostředí, realizovatelnost
a provoz).
4. Uplatnění předností (doprava, blízkost zdrojů RAO, nízká hustota obyvatelstva a pod.).
5. Výběr 8 lokalit a jeho zdůvodnění.
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Výběr lokality HÚ v ČR
Postup výběru lokality HÚ →
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Geologický výzkum - Projekt GeoBariéra

na lokalitě Čertovka (Blatno)

Hypotetický kinematický model
na lokalitě Blatno

DPZ (dálkový průzkum země):
• Geomorfologická analáza
• Analýza exogenní dynamiky
• Morfotektonická analýza
snímky Landsat ETM+,
Radarsat a digitálního modelu
terénu (DMT).

Blatno (Čertovka)
Co přinesly výzkumy projektu GeoBariéra??
Malý tiský masiv jako součást čistecko – jesenického
masivu – pozitiva a nejistoty (?):
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pravidelné a zlomy definované ohraničení
Pravděpodobně ploché těleso o mocnosti kolem 1000 m (?)
Jednotnost horninové stavby, homogenní vlastnosti
Tektonické poruchy SZ-JV směru rozdělují těleso do bloků
Vymezení relativně homogenního bloku v severní části o
rozloze cca 7 km2
Existence neovulkanických hornin v jižní části, nutno ověřit
rozsah (?)
Celé zájmové území je mimo zástavbu obcí v hloubce 500 m
Celé zájmové území by případnou výstavbou zůstalo
nedotčeno (pouze větrací výstupy z podzemí)
Povrchový areál – vždy bude mimo zájmové území – dlouhý
přístupový tunel (?)
Neznámé „podloží“ masivu – bude třeba ověřit (?)
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Klepnutím vložíte text.

Data z regionální gravimetrie
Čertovka
Výchozí data
•

Gravimetrický
model

•

Dostupné
geologické mapy

•

Dostupná data
vrtné dokumentace

•

Dostupná
geofyzikální data
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Klepnutím vložíte text.

Nové práce
předběžný 3D geologický model lokality
Čertovka
Použití pro SÚRAO
Identifikace struktur
Identifikace anomálií

Cílené zaměření průzkumu
Validace modelu získanými
daty
Efektivní naplánování
dalších průzkumných
prací
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Klepnutím vložíte text.

Čertovka - 3D geologický
model lokality
3D model lokality Čertovka

2 stupně modelů:
Regionální cca 100 km2
Předpoklad hloubkového vývoje na
základě znaslostí reginálního
geologického vývoje
Detailní
V rámci průzkumného území na základě
dat z průzkumů=detailní znalost
studovaného území
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Klepnutím vložíte text.

Čertovka - 3D geologický model
Co se dovíme po 1. etapě průzkumů??
Potvrzení hloubkového dosahu tělesa
• Dnes zřejmé, že min 2,8 km – z
regionálního gravimetrického modelu
Potvrzení zlomové sítě – podrobný
geofyzikální průzkum v síti 200 x 200 m
Správná lokalizace zájmového území
Odpověď na nejistoty
•
•
•
•

Hloubka a tvar masivu
Bloková stavba
Homogenita
Pozice neovulkanitů – V-Z zlom??
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Klepnutím vložíte text.

Děkuji za pozornost

Jiří Slovák

www.surao.cz
slovak@surao.cz
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