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telů plo�né rovnoměrné koroze� by stačilo uvést pouze 2 
při dobré vůli max. 3, ostatní pou�ité ji� �ádnou dal�í in-
formaci nepřiná�ejí. 

Experimentální část navazuje na chudou část teoretic-
kou, pou�itou metodikou zkou�ek navíc za nevěrohodných 
podmínek. Za nedostatečný je nutné pova�ovat popis 
zkou�ených konstrukčních materiálů (� a) ocel tř. 11 
(standardní ocel??), b) ocel třídy 11?,  značky 11 373, c) 
měď); jedná se sice o zcela bě�né materiály, ale není zřej-
mé, zda to bylo ověřeno nebo se to jen předpokládá (chybí 
kromě chemického slo�ení a strukturních charakteristik 
i úprava povrchu a tlou�ťka vzorků aj.). Není zřejmé, jaká 
část korozního úbytku jde na vrub pou�itého postupu či�tění 
vzorků po expozici; u materiálů korodujících nízkou korozní 
rychlostí musí být uveden výsledek slepého pokusu během 
odstraňování korozních produktů. Korozní zkou�ky byly 
uskutečněny při teplotě 20 °C a tlaku 101,5 kPa, kromě to-
ho, �e v úlo�i�ti budou poměry  jiné, jak se asi během zkou�-
ky konstantní tlak udr�oval?? Velmi důle�itým je rovně� 
poměr plochy vzorku ku objemu výluhu, jemu� byl vzorek 
exponován, není rovně� zmíněno, jak bylo udr�ováno a kon-
trolováno mno�ství rozpu�těných plynů (O2, CO2) během 
expozičních zkou�ek. Navíc vliv koncentrace CO2  na lou�i-
telnost bentonitů (a hlavně na korozi) je zalo�en jednak na 
nereálné koncentraci během aplikace a na nesprávné kon-
centraci během experimentů, jak je dohledatelné mj. v uve-
dené citaci (cit.3), popř. jiné publikaci o hydrochemii. Ne 
zcela korektní je rovně� způsob vyjádření výsledků (počet 
platných číslic) analýz i korozních zkou�ek, , atd., atp.  

 
Konstatování uvedených závěrů: �Bezpečné ulo�ení 

radioaktivního odpadu předpokládá vyře�ení řady nestan-
dardních in�enýrských i jiných problémů. Výrazně kompli-
kovaným po�adavkem na dlouhodobou spolehlivost je kon-
strukce hlubinného úlo�i�tě. Konstrukci je nutné zalo�it na 
poznatcích získaných s vyu�itím v�ech experimentálních 
nástrojů a procesů�,  kromě toho, �e asi během práce ne-
byly získány, kdy� jsou pochopeny, jsou v protikladu 
s pou�itým přístupem.  

Poněkud konkrétněj�í část závěru uvádí ne zcela bě�-
ný termín �smektit� poprvé, bez jakékoli dřívěj�í zmínky 
v textu.  

Vyu�ijeme-li přeci jen �takto� získané výsledky, lze 
konstatovat, �e pokud na rozhraní ocel�bentonit vznikne 
pórový roztok, bude ocelová stěna kontejneru poru�ena za 
0,4 % předpokládané �ivotnosti?? Přesto, �e vím, jak 
�cenné� a neobhajitelné toto číslo asi je, mám jej 
z pochopitelných důvodu obavu uvádět, av�ak vědomě 
mlčet, znamená souhlasit a stát se spolu....? 
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Uveřejněný článek se zabývá problematikou hlubin-

ného ukládání radioaktivních odpadů (RAO), tj. tématem 
velmi důle�itým, nezbytně doprovázejícím provoz jader-
ných zařízení. Dokud nebudou průmyslově schůdné jiné 
technologie přepracování RAO, na nich� se pracuje, je 
nutné se tímto problémem seriózně zabývat. Článek uve-
řejněný v Chemických listech v�ak svým zpracováním 
naznačuje, �e jsme v této zatím jediné technologii nepo-
stoupili příli� daleko. Nebýt publikací, které jsou 
k dispozici, s nimi� je mo�né se seznámit a mj. i odkazu 
http://ceg.fsv.cvut.cz/EN/index.htm (skrytě uvedeném pod 
názvem fyzikálního modelu MOCK-UP.CZ), byl bych 
velice skeptický, ani ne tak ke zmiňovanému termínu uve-
dení hlubinných ulo�i�ť v České republice do provozu, ale 
k tomu, zda kontejner bude schopen slou�it je�tě po 
100 000 letech. 

Nemíním dělat oponenturu článku ani práci, na jejím� 
základě asi vznikl, ale záva�nost tématu mi nedá nezmínit 
skutečnosti, které mi nejvíce vadily a padly do oka. 
Podle obsahu teoretické části se vnucuje dojem, �e 
o problematice pórových roztoků, jejich vzniku ani fakto-
rech, které mohou jejich agresivitu ovlivnit, nevíme vůbec 
nic; přitom problematika pórových roztoků, vznikajících 
v betonu, který je mo�né pova�ovat rovně� za obtí�ně vy-
lou�itelný kompozit, je detailně studována, v souvislosti se 
�ivotností �elezo-betonových konstrukcí. Existují i poměrně 
spolehlivé metody  laboratorní i průmyslově vyu�itelné, jak 
detegovat nejen dobu jeho vzniku, ale i průbě�ně a dlouho-
době hodnotit jeho agresivitu vůči zvolenému konstrukční-
mu materiálu. Rovně� faktory, které agresivitu těchto rozto-
ků řídí, jsou známy. U hlubinných skladů bude asi nutné 
uva�ovat i jiné teploty, jiný typy atmosféry i jiné parciální 
tlaky její slo�ek, ne� laboratorní �vzduch� , teplotu a tlak � 
určitě je nutné očekávat vy��í podíly CO2, který kromě agre-
sivity ovlivní i lou�itelnost bentonitů, není mo�né vyloučit 
přítomnost sloučenin síry apod. 

Rovně� teoretická část �Korozní proces� není úplná 
a vyčerpávající. Místo zcela obecného a ne zcela korektní-
ho konstatování, s problematikou skladování RAO, příli� 
nesouvisejícího, by měla být spí�e věnována pozornost 
procesům, které budou řídit agresivitu pórových roztoků 
v podmínkách hlubinných ulo�i�ť, ve srovnání s normál-
ními podmínkami, za nich� bylo zkou�eno.  
Uvedené vztahy, pou�ité k vyhodnocení experimentů  
přesto, �e jsou převzaty z normy, není mo�né akceptovat; 
vět�ina z nich platí jen pro určitou jednotku pou�itých 
veličin � u �ádného vztahu není uvedena jednotka, v ní� by 
se mělo do vztahů dosazovat. Kromě toho z pěti �ukaza-
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