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Opis
Odbor vynálezu
[0001] Tento vynález sa týka skladovania nebezpečného materiálu v podzemnej formácii
(súvrství) a konkrétnejšie ukladania použitého jadrového paliva v podzemnej formácii.
Súčasný stav odboru
[0002] Nebezpečný odpad je často ukladaný do dlhodobého, trvalého alebo dočasného
úložiska, aby sa predišlo zdravotným problémom u populácie žijúcej neďaleko uloženého
odpadu. Takéto ukladanie nebezpečného odpadu je často náročné, napríklad ak ide o
identifikáciu miesta úložiska a bezpečnosť ukladania. Napríklad bezpečné uloženie jadrového
odpadu (napr. vyhoreného jadrového paliva, či už z komerčných energetických reaktorov,
testovacích reaktorov, alebo dokonca vojenského odpadu) je považované za jednu z výziev
energetickej technológie. Bezpečné ukladanie rádioaktívneho odpadu s dlhým polčasom
rozpadu je hlavnou prekážkou prijatia jadrovej energie v Spojených štátoch a na celom svete.
Konvenčné spôsoby ukladania odpadu zdôrazňujú použitie tunelov, príkladom je konštrukcia
skladovacieho zariadenia Yucca Mountain. Medzi ďalšie techniky patria vrty, vrátane
zvislých vrtov, vyvŕtaných do kryštalickej matečnej horniny. Medzi ďalšie konvenčné
techniky patrí vytvorenie tunelu s vrtmi vychádzajúcimi zo stien tunelu v plytkých formáciách
umožňujúcich prístup človeka.
[0003] Dokument US 2010/105975 opisuje spôsob na dočasné alebo trvalé ukladanie
materiálov jadrového odpadu zahŕňajúci ukladanie odpadových materiálov do jedného alebo
viacerých úložísk, alebo vrtov vytvorených v netradičnom ropnom nálezisku. Tepelný tok
odpadových materiálov štiepi nálezisko, mení chemické a/alebo fyzikálne vlastnosti
uhľovodíkového materiálu v podzemnom nálezisku, aby umožnil odtiahnutie pozmeneného
materiálu. Nálezisko poskytuje zmes uhľovodíkov, vodíka a/alebo iných tekutín obsiahnutých
vo formácii. Rádioaktivita vysoko aktívneho rádioaktívneho odpadu poskytuje odolnosť proti
šíreniu plutónia umiestneného na periférii úložiska alebo v najhlbšej časti vrtu.
[0004] Dokument WO 92/07667 opisuje spôsob a zariadenie na likvidáciu odpadu
hydraulickým zapustením do podzemnej formácie. Spôsob zahŕňa kroky vŕtania do stabilných
geologických útvarov tisíce stôp pod zemou, štiepenie týchto útvarov, napustením zmesi
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nebezpečného odpadu v pevnej, kvapalnej alebo kalovej forme a vybraného transportného
média do rozštiepených útvarov a zabránenie migrácii odpadu. Aj keď je možné zvoliť
vhodné transportné médium na základe radu faktorov, vybrané transportné médium zabraňuje
migrácii odpadu chemickou reakciou vyvolanou tlakom, teplom alebo obomi, v priebehu
ktorej sa stane vysoko viskóznym alebo pevným. Tento spôsob bráni migrácii odpadu buď
napustením tekutiny utesňujúcej rozštiepené podzemné útvary pred napustením zmesi, alebo
zapuzdrením odpadu pred zmiešaním s transportným médiom a vstrekovaním do rozštiepenej
formácie. Taktiež je opísané zariadenie na uskutočňovanie spôsobu.
Prehľad
[0005] Predkladaný vynález je definovaný nezávislým nárokom 1. Závislé nároky opisujú iné
uskutočnenia vynálezu.
[0006] Úložisko na skladovanie nebezpečného materiálu zahŕňa vrt, ktorý vedie do Zeme a
zahŕňa ústie aspoň v blízkosti terénneho povrchu, vrt zahŕňa v podstate zvislú časť,
prechodovú časť a v podstate vodorovnú časť; úložný priestor spojený s v podstate
vodorovnou časťou vrtu, úložný priestor je vnútri alebo pod formáciou ílovej bridlice, úložný
priestor je vertikálne izolovaný formáciou ílovitej bridlice od podzemnej zóny, ktorá zahŕňa
mobilnú vodu; úložný kontajner umiestnený v úložnom priestore, úložný kontajner je
dimenzovaný tak, aby prešiel od ústia vrtu cez v podstate vertikálnu, prechodovú a v podstate
vodorovnú časť vrtu až do úložného priestoru, úložný kontajner zahŕňa vnútornú dutinu
veľkosti vhodnej na uzavretie nebezpečného materiálu; a uzáver umiestnený vo vrte, pričom
uzáver oddeľuje úložnú časť vrtu od ústia vrtu.
[0007] Úložný priestor je vytvorený pod formáciou ílovitých bridlíc a je pomocou bridlicovej
formácie vertikálne izolovaný od podzemnej zóny, ktorá obsahuje mobilnú vodu.
[0008] Úložný priestor je vytvorený vnútri bridlicovej formácie a od podzemnej zóny, ktorá
zahŕňa mobilnú vodu, je vertikálne izolovaný aspoň časťou bridlicovej formácie.
[0009] V ďalšom aspekte, kombinovateľnom s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov, má
formácia ílovitej bridlice priepustnosť menšiu než asi 0,001 milidarcy.
[0010] V ďalšom aspekte, kombinovateľnom s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov, má
bridlicová formácia krehkosť menšiu než približne 10 MPa, kde krehkosť zahŕňa pomer
pevnosti v tlaku bridlicovej formácie k pevnosti v ťahu bridlicovej formácie.
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[0011] V ďalšom aspekte, kombinovateľnom s ktorýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov,
má bridlicová formácia mocnosť v okolí úložného priestoru aspoň 100 stôp.
[0012] Bridlicová formácia má v blízkosti úložného priestoru mocnosť, ktorá bráni difúzii
nebezpečného materiálu, ktorý uniká z úložného kontajnera do bridlicovej formácie, v čase,
ktorý je založený na polčase rozpadu nebezpečného materiálu.
[0013] V ďalšom aspekte, kombinovateľnom s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov,
obsahuje bridlicová formácia približne 20 až 30 objemových percent ílu alebo organickej
hmoty.
[0014] V ďalšom aspekte, kombinovateľnom s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov,
nebezpečný materiál zahŕňa vyhorené jadrové palivo.
[0015] Ďalší aspekt kombinovateľný s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov ďalej zahŕňa
aspoň jednu zostavu opláštenia (paženie), ktorá siaha od povrchu terénu, alebo jeho blízkosti,
cez vrt až do úložného priestoru.
[0016] V ďalšom aspekte, kombinovateľnom s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov,
obsahuje úložný kontajner spojovaciu časť nakonfigurovanú tak, aby sa pripojila k aspoň
jednému z nasledujúcich: zostave vrtného nástroja, alebo iného úložného kontajnera.
[0017] Spôsob ukladania nebezpečného materiálu zahŕňa transport úložného kontajnera cez
ústie vrtu, ktorý siaha k povrchu terénu, pričom ústie je aspoň v blízkosti povrchu terénu,
úložný kontajner zahŕňa vnútornú dutinu dimenzovanú na zadržanie nebezpečného materiálu;
transport úložného kontajnera vrtom, ktorý zahŕňa v podstate vertikálnu časť, prechodovú
časť a v podstate horizontálnu časť, pričom úložný kontajner je dimenzovaný tak, aby mohol
prejsť od ústia vrtu cez v podstate vertikálnu, prechodovú a v podstate vodorovnú časť vrtu;
ďalej presun úložného kontajnera do úložného priestoru, ktorý je spojený s v podstate
vodorovnou časťou vrtu, a kde je úložný priestor umiestený vnútri, alebo pod bridlicovou
formáciou a je bridlicovou formáciou vertikálne izolovaný od podzemnej zóny, ktorá
obsahuje mobilnú vodu; a vytvorenie uzáveru vo vrte, ktorý izoluje úložnú časť vrtu od ústia
vrtu.
[0018] Úložný priestor je vytvorený pod bridlicovou formáciou a je bridlicovou formáciou
vertikálne izolovaný od podzemnej zóny, ktorá obsahuje pohyblivú vodu.
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[0019] Úložný priestor je vytvorený vnútri bridlicovej formácie.
[0020] V ďalšom aspekte, kombinovateľnom s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov, je
bridlicová formácia geologicky formovaná pod nepriepustnou formáciou, ktorá je uložená
medzi bridlicovou formáciou a podzemnou zónou, ktorá zahŕňa mobilnú vodu.
[0021] V ďalšom aspekte, kombinovateľnom s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov,
zahŕňa bridlicová formácia geologické vlastnosti zahŕňajúce dve alebo viac z nasledujúcich
vlastností: priepustnosť menšia než asi 0,001 milidarcy; krehkosť menšia než asi 10 MPa, kde
krehkosť zahŕňa pomer pevnosti v tlaku bridlicovej formácie k pevnosti v ťahu bridlicovej
formácie; mocnosť v blízkosti úložného priestoru aspoň asi 100 stôp; alebo podiel asi 20 až
30 objemových percent organického materiálu alebo ílu.
[0022] V ďalšom aspekte, kombinovateľnom s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov,
zahŕňa nebezpečný materiál vyhorené jadrové palivo.
[0023] V ďalšom aspekte, kombinovateľnom s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov, vrt
ďalej zahŕňa aspoň jedno opláštenie, ktoré siaha od terénneho povrchu, alebo jeho blízkosti,
cez vrt až do úložného priestoru.
[0024] Ďalší aspekt, kombinovateľný s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov, zahŕňa
vytvorenie samotného vrtu z terénneho povrchu do bridlicovej formácie pred tým, než dôjde k
transportu úložného kontajnera ústím vrtu, ktorý siaha k terénnemu povrchu.
[0025] Ďalší aspekt, kombinovateľný s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov, ďalej
zahŕňa inštaláciu opláštenia vrtu, ktoré siaha od terénneho povrchu, alebo jeho blízkosti, cez
vrt až do úložného priestoru.
[0026] Ďalší aspekt, kombinovateľný s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov, ďalej
zahŕňa cementovanie opláštenia vrtu.
[0027] Ďalší aspekt, kombinovateľný s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov, ďalej
zahŕňa odstránenie uzáveru z vrtu; a vyzdvihnutie úložného kontajnera z úložného priestoru
na povrch terénu.
[0028] Ďalší aspekt, kombinovateľný s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov, ďalej
zahŕňa monitorovanie aspoň jednej premennej spojenej s úložným kontajnerom pomocou
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snímača umiestneného v blízkosti úložného priestoru; a zaznamenávanie sledovanej
premennej na terénnom povrchu.
[0029] V ďalšom aspekte, kombinovateľnom s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov,
zahŕňa monitorovaná premenná aspoň jednu z nasledujúcich: úroveň žiarenia, teplotu, tlak,
prítomnosť kyslíka, prítomnosť vodnej pary, prítomnosť kvapalnej vody, kyslosť alebo
seizmickú aktivitu.
[0030] Ďalší aspekt, kombinovateľný s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov, ďalej
zahŕňa odstránenie uzáveru z vrtu a vyzdvihnutie úložného kontajnera z úložného priestoru na
terénny povrch na základe prekročenia prahovej hodnoty pri sledovanej premennej.
[0031] V ďalšom všeobecnom uskutočnení zahŕňa systém ukladania vyhoreného jadrového
paliva usmernený vrt vytvorený z terénneho povrchu, cez prvú podzemnú vrstvu až do druhej
podzemnej vrstvy, ktorá leží hlbšie, než prvá podzemná vrstva, pričom prvá podzemná vrstva
zahŕňa horninovú formáciu, ktorá obsahuje zdroj mobilnej vody, druhá podzemná vrstva
zahŕňa bridlicovú formáciu, ktorá pred tekutinou z prvej podzemnej vrstvy izoluje časť
usmerneného vrtu vytvoreného vnútri bridlicovej formácie; kontajner konfigurovaný na
pohyb cez usmernený vrt do časti usmerneného vrtu vytvorenej vnútri bridlicovej formácie,
pričom kontajner zahŕňa objem uzavretý v puzdre a konfigurovaný na uloženie väčšieho
počtu peliet vyhoreného jadrového paliva; a zátku vytvorenú v usmernenom vrte medzi
časťou usmerneného vrtu vytvorenou v bridlicovej formácii a terénnym povrchom.
[0032] V aspekte kombinovateľnom so všeobecným uskutočnením je uklonený vrt vytvorený
cez tretiu podzemnú vrstvu medzi prvou a druhou podzemnou vrstvou, pričom tretia
podzemná vrstva zahŕňa v podstate nepriepustnú horninovú formáciu.
[0033] V ďalšom aspekte, kombinovateľnom s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov, je
nepriepustná horninová formácia krehkejšia než bridlicová formácia.
[0034] V ďalšom aspekte, kombinovateľnom s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov, je
nepriepustná horninová formácia menej priepustná než bridlicová formácia.
[0035] Ďalší aspekt, kombinovateľný s ktorýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov, ďalej
zahŕňa monitorovací systém, vrátane monitorovacieho riadiaceho systému, ktorý je spojený s
jedným alebo viacerými systémami umiestnenými v blízkosti kontajnera tak, že s nimi môže
komunikovať.
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[0036] Ďalší aspekt, kombinovateľný s akýmkoľvek z predchádzajúcich aspektov, ďalej
zahŕňa rúrkovú vložku skonštruovanú v usmernenom vrte a utesnenú proti stene usmerneného
vrtu.
[0037] Predkladaný vynález taktiež opisuje ďalšie implementácie úložiska na ukladanie
nebezpečného materiálu. Implementácie systémov a spôsobu ukladania nebezpečného
materiálu napríklad zahŕňajú vrt vytvorený z terénneho povrchu do podzemnej zóny, ktorá
zahŕňa ílovitú bridlicu, vrt obsahuje v podstate zvislú časť, zakrivenú časť a v podstate
nezvislú časť; úložný kontajner umiestnený vo v podstate nezvislej časti vrtu a zahŕňajúci
objem dimenzovaný na uchovanie nebezpečného materiálu, ktorý je izolovaný od zdroja
mobilnej vody v závislosti od umiestnenia úložného kontajnera v ílovitej bridlici; a uzáver
umiestnený vo vrte medzi úložným kontajnerom a ústím vrtu na terénnom povrchu, pričom
uzáver je usporiadaný tak, aby zabránil prieniku tekutiny z aspoň úseku v podstate zvislej
časti do aspoň úseku v podstate nezvislej časti.
[0038] Ako ďalší príklad zahŕňa implementácia systémov a spôsobu ukladania nebezpečného
materiálu vrt, ktorý je vytvorený z terénneho povrchu do podzemnej zóny, vrt obsahuje v
podstate zvislú časť, zakrivenú časť a v podstate nezvislú časť, podzemná zóna zahŕňa
geologický útvar definovaný dvomi alebo viacerými z nasledujúcich charakteristík:
priepustnosť menšia než asi 0,001 milidarcy, krehkosť menšia než asi 10 MPa, kde krehkosť
zahŕňa pomer pevnosti v tlaku bridlicovej formácie k pevnosti v ťahu bridlicovej formácie,
mocnosť obvykle asi 30,48 m (100 stôp) a podiel asi 20 až 30 objemových percent
organického materiálu alebo ílu; úložný kontajner je umiestnený v podstate nezvislej časti
vrtu a obsahuje objem dimenzovaný na uzavretie nebezpečného materiálu; a uzáver
umiestnený vo vrte medzi úložným kontajnerom a ústím vrtu na terénnom povrchu.
[0039] Ako ďalší príklad zahŕňa implementácia systémov a spôsobov ukladanie
nebezpečného materiálu, ako je materiál použitého jadrového paliva, vytvorenie vrtu z
terénneho povrchu do podzemnej zóny, ktorá zahŕňa ílovitú bridlicu, vrt zahŕňa v podstate
zvislú časť, zakrivenú časť a v podstate nezvislú časť; a napúšťanie vytvrditeľnej suspenzie
do v podstate nezvislej časti vrtu, pričom vytvrditeľná suspenzia obsahuje zmes
vytvrditeľného materiálu (napr. cementu, živice, polyméru, betónu, injektážnej malty) a
materiálu použitého jadrového paliva.
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[0040] Implementácia úložiska nebezpečného materiálu podľa predkladaného vynálezu môže
zahŕňať jeden alebo viac z nasledujúcich znakov. Úložisko nebezpečného materiálu podľa
predkladaného vynálezu môže napríklad umožniť viac úrovní zadržania nebezpečného
materiálu v úložisku umiestnenom tisíce stôp pod zemou, oddelenom od akejkoľvek blízkej
mobilnej vody. Úložisko nebezpečného materiálu podľa predkladaného vynálezu môže taktiež
použiť osvedčené techniky (napr. vŕtanie) na vznik alebo vytvorenie úložného priestoru pre
nebezpečný materiál v podzemnej zóne, pri ktorej sa preukázalo, že v nej sú nepriepustne
uzavreté uhľovodíky po milióny rokov. Ako ďalší príklad môže úložisko nebezpečného
materiálu podľa tohto zverejnenia poskytnúť dlhodobé (napr. tisíc rokov) úložisko
nebezpečného materiálu (napr. rádioaktívneho odpadu) v bridlicovej formácii, ktorá má
geologické vlastnosti vhodné na takéto ukladanie, vrátane nízkej priepustnosti, mocnosti a
tvárnosti, okrem iných. Navyše v porovnaní s konvenčnými ukladacími technikami je možné
ukladať väčší objem nebezpečného materiálu pri nízkych nákladoch – čiastočne vďaka
technikám usmerneného vŕtania, ktoré uľahčuje dlhé horizontálne vrty, často presahujúce
jednu míľu. Okrem toho je možné horninové formácie, ktoré majú geologické vlastnosti
vhodné na takéto ukladanie, nachádzať v tesnej blízkosti miest, kde je možné nájsť alebo
vytvárať nebezpečný materiál, čím sa zníži nebezpečenstvo spojené s prepravou takého
nebezpečného materiálu.
[0041] Implementácia úložiska nebezpečného materiálu podľa predkladaného opisu môže
taktiež zahŕňať jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií. Veľké skladovacie objemy zase
umožňujú ukladanie nebezpečných materiálov bez nutnosti predchádzajúceho zložitého
spracovania, ako je koncentrovanie alebo prenos do rôznych foriem alebo kontajnerov. Ako
ďalší príklad je možné v prípade jadrového odpadu z reaktora tento odpad napríklad
uchovávať v pôvodných peletách, bez modifikácií, alebo v pôvodných palivových tyčiach,
alebo v pôvodných palivových kazetách, ktoré obsahujú desiatky palivových tyčí. V ďalšom
aspekte môže byť nebezpečný materiál uchovávaný v pôvodnej nádobe, ale do nádoby sa
vstrekne cement alebo iný materiál, aby vyplnil medzery medzi nebezpečnými materiálmi a
konštrukciou. Ak je napríklad nebezpečný materiál uložený v palivových tyčiach, ktoré sú
zase uložené v palivových kazetách, mohli by byť priestory medzi tyčami (obvykle naplnené
vodou, keď sú vnútri jadrového reaktora) vyplnené cementom alebo iným materiálom, aby
poskytli ešte ďalšiu vrstvu izolujúcu od vonkajšieho sveta. Ako ešte ďalší príklad je zaistenie
bezpečného a lacného skladovania nebezpečného materiálu, ktoré samozrejme umožňuje
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opätovné získanie takého materiálu, ak bude za daných okolností považované za výhodné
tieto uložené materiály získať späť.
[0042] Podrobnosti o jednej alebo viacerých implementáciách vynálezu opísaného v tomto
opise sú uvedené v sprievodných výkresoch a opise nižšie. Ďalšie vlastnosti, aspekty a
výhody vynálezu budú zrejmé z opisu, výkresov a nárokov.
Stručný opis výkresov
[0043]
OBR. 1A – 1C sú schematické ilustrácie príkladných implementácií systému úložiska
nebezpečného materiálu počas operácie ukladania alebo vyzdvihnutia podľa predkladaného
opisu.
OBR. 2A – 2E sú schematické ilustrácie príkladných implementácií systému úložiska
nebezpečného materiálu počas operácií ukladania a monitorovania podľa predkladaného
opisu.
OBR. 3A – 3B sú schematické ilustrácie ďalších príkladných implementácií systému úložiska
nebezpečného materiálu podľa predkladaného opisu.
OBR. 4A – 4C sú schematické ilustrácie príkladu uskutočnenia kontajnera na nebezpečný
materiál podľa predkladaného opisu.
OBR. 5 je schematické znázornenie ďalšieho príkladu implementácie systému úložiska
nebezpečného materiálu podľa predkladaného opisu.
OBR. 6A – 6C sú vývojové diagramy, ktoré ilustrujú príkladné spôsoby spojené s ukladaním
nebezpečného materiálu podľa predkladaného vynálezu.
OBR. 7 je schematické znázornenie ovládača alebo riadiaceho systému na monitorovanie
systému úložiska nebezpečného materiálu podľa predkladaného opisu.
Detailný opis
[0044] Predkladaný vynález opisuje systém úložiska nebezpečného materiálu, ktorý zahŕňa
jeden alebo viac vrtov vytvorených do podzemnej zóny, aby bolo zaistené dlhodobé (napr.
desiatky, stovky, alebo dokonca tisíce rokov) ukladanie nebezpečného materiálu (napr.
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biologického, chemického, jadrového alebo iného) v jednom alebo viacerých podzemných
úložných objemoch úložných kontajnerov. Podzemná zóna zahŕňa niekoľko podzemných
vrstiev, ktoré majú rôzne geologické formácie a vlastnosti. Úložné kontajnery môžu byť
uložené v konkrétnej podzemnej vrstve na základe jednej alebo viacerých geologických
vlastností tejto vrstvy, ako je nízka priepustnosť, dostatočná mocnosť, nízka krehkosť a ďalšie
vlastnosti. V niektorých aspektoch konkrétna podzemná vrstva zahŕňa bridlicovú formáciu,
ktorá tvorí izolujúce tesnenie medzi úložnými kontajnermi a ďalšou podzemnou vrstvou,
ktorá obsahuje mobilnú vodu.
[0045] OBR. 1A – 1C sú schematické ilustrácie príkladov implementácie systému na uloženie
nebezpečného materiálu, napr. podzemného úložiska na dlhodobé (napr. desiatky, stovky
alebo tisíce rokov alebo viac), a zabezpečené ukladanie, ale aj bezpečné vyzdvihnutie
nebezpečného materiálu, pri použití operácií ukladania alebo vyzdvihnutia v súlade s týmto
vynálezom. Napríklad pri pohľade na OBR. 1A, tento obrázok ilustruje príklad systému 100
na ukladanie nebezpečného materiálu počas procesu ukladania (alebo získavania, ako je
opísané nižšie), napr. počas umiestnenia jedného alebo viacerých kontajnerov s nebezpečným
materiálom v podzemnej formácii. Ako je znázornené, systém 100 na ukladanie
nebezpečného materiálu obsahuje vrt 104 vytvorený (napr. vŕtaný alebo inak) z terénneho
povrchu 102 a cez viac podzemných vrstiev 112, 114, 116 a 118. Aj keď je terénny povrch
102 zobrazený ako povrch zeme, terénny povrch 102 môže byť podmorský alebo iný
podvodný povrch, ako je jazerný alebo oceánske dno, alebo iný povrch pod vodným telesom.
Predkladaný opis teda predpokladá, že vrt 104 môže byť vytvorený pod vodným telesom z
miesta vŕtania na vodnom telese alebo v jeho blízkosti.
[0046] Znázornený vrt 104 je v tomto príklade systému 100 na ukladanie nebezpečného
materiálu usmerneným vrtom. Vrt 104 napríklad obsahuje v podstate zvislú časť 106 spojenú
s oblúkovitou alebo zakrivenou časťou 108, ktorá je zase spojená s v podstate vodorovnou
časťou 110. Ako sa v tomto opise používa, termín „v podstate“ v kontexte orientácie vrtu
označuje vrty, ktoré nemusia byť presne zvislé (napr. presne kolmé na terénny povrch 102)
alebo presne vodorovné (napr. presne rovnobežne s terénnym povrchom 102). Inými slovami,
odborníci s bežnými zručnosťami v oblasti vŕtania chápu, že zvislé vrty sa často skrivením
vzdialia od skutočného zvislého smeru, že môžu byť vŕtané pod uhlom, ktorý sa odchyľuje od
skutočnej zvislice, a vodorovné vrty sa často skrivením vzdialia od skutočného vodorovného
smeru. Ďalej v podstate vodorovná časť 110, môže v niektorých aspektoch byť usmernený vrt
alebo iný uklonený vrt, ktorý je orientovaný medzi presne vertikálnym a presne
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horizontálnym smerom. Ďalej v podstate vodorovná časť 110, môže v niektorých aspektoch
byť usmernený vrt alebo iný uklonený vrt, ktorý je orientovaný tak, aby sledoval sklon
formácie. Ako je znázornené v tomto príklade, tri časti vrtu 104 – zvislá časť 106, zakrivená
časť 108 a vodorovná časť 110 – tvoria súvislý vrt 104, ktorý vedie do Zeme.
[0047] Znázornený vrt 104 má povrchové (úvodné) paženie 120 umiestnené a vsadené okolo
vrtu 104 od terénneho povrchu 102 do určitej hĺbky. Povrchovým pažením 120 napríklad
môže byť rúrkový člen (alebo zostava členov) s relatívne veľkým priemerom, vytvorený
(napr. cementovaním) okolo vrtu 104 v plytkej formácii. Ako je tu používaný, termín
„rúrkový“ môže odkazovať na prvok, ktorý má kruhový prierez, eliptický prierez alebo inak
tvarovaný prierez. Napríklad v tejto implementácii systému 100 na ukladanie nebezpečného
materiálu sa povrchové paženie 120 rozprestiera od povrchu terénu cez povrchovú vrstvu 112.
Povrchová vrstva 112 je v tomto príklade geologická vrstva zložená z jednej alebo viacerých
vrstvených horninových formácií. V niektorých aspektoch povrchová vrstva 112 v tomto
príklade môže alebo nemusí zahŕňať sladkovodné kolektory, zdroje slanej vody alebo
soľanky, alebo iné zdroje mobilnej vody (napr. voda, ktorá sa pohybuje geologickým
útvarom). V niektorých aspektoch môže povrchové paženie 112 izolovať vrt 104 od takejto
mobilnej vody a môže taktiež poskytovať miesto na zavesenie ďalších zostáv pažení, ktoré
majú byť inštalované vo vrte 104. Ďalej, aj keď to nie je znázornené, môže byť vytvorené
vodiace (riadiace) paženie nad povrchovým pažením 112 (napr. medzi povrchovým pažením
112 a povrchom 102 a vnútri povrchovej vrstvy 112), aby sa zabránilo úniku vrtných kvapalín
do povrchovej vrstvy 112.
[0048] Ako je znázornené, ťažobné paženie 122 je umiestnené a zasadené do vrtu 104 v
hĺbkach pod povrchovým pažením 120. Aj keď sa v tomto príklade označuje ako „ťažobné“
paženie, v tomto príklade paženie 122 môže byť použité alebo nemusí byť použité na operácie
ťažby uhľovodíkov. Paženie 122 teda zahŕňa a odkazuje na akúkoľvek formu trubicového
prvku, ktorý je zasadený (napr. cementovaním) do vrtu 104 v hĺbkach pod povrchovým
pažením 120. V niektorých príkladoch systému 100 na ukladanie nebezpečného materiálu
môže ťažobné paženie 122 začínať na konci zakrivenej časti 108 a viesť pozdĺž v podstate
vodorovnej časti 110. Paženie 122 by taktiež mohlo zasahovať do zakrivenej časti 108 a do
zvislej časti 106.
[0049] Ako je znázornené, cement 130 je umiestnený (napr. napustený) okolo pažení 120 a
122 v medzikruží medzi paženiami 120 a 122 a vrtom 104. Cement 130 môže napríklad
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zaisťovať paženie 120 a 122 (a akékoľvek ďalšie paženie alebo vložky vrtu 104) v
podzemných vrstvách pod terénnym povrchom 102. V niektorých aspektoch môže byť
cement 130 inštalovaný po celej dĺžke paženia (napr. paženia 120 a 122 a akékoľvek iné
paženia) alebo môže byť cement 130 použitý pozdĺž určitých častí paženia, ak je to vhodné
pre konkrétny vrt 102. Cement 130 môže taktiež poskytovať ďalšiu vrstvu zadržiavajúcu
nebezpečný materiál v kontajneroch 126.
[0050] Vrt 104 a pridružené paženia 120 a 122 môžu byť vytvorené v rôznych príkladných
rozmeroch a v rôznych príkladných hĺbkach (napr. skutočná vertikálna hĺbka alebo TVD).
Napríklad riadiace paženie (nie je zobrazené) môže siahať do približne 36,58 m (120 stôp)
TVD, s priemerom medzi približne 28 palcov a 60 palcov. Povrchové paženie 120 môže
siahať do približne 762 m (2 500 stôp) TVD, s priemerom medzi približne 0,56 m (22 palcov)
a 1,22 m (48 palcov). Technické paženie (nie je zobrazené) medzi povrchovým pažením 120 a
ťažobným pažením 122 môže siahať až do približne 2 438,4 m (8 000 stôp) TVD, s
priemerom medzi približne 0,41 m (16 palcov) a 0,91 m (36 palcov). Ťažobné paženie 122
môže viesť v podstate vodorovne (napr. v prípade v podstate vodorovnej časti 110) s
priemerom medzi približne 0,28 m (11 palcov) a 0,56 m (22 palcov). Vyššie uvedené rozmery
sú uvedené iba ako príklady a ďalšie rozmery (napr. priemery, TVD, dĺžky) sú predmetom
predkladaného opisu. Napríklad priemery a TVD môžu závisieť od konkrétneho geologického
zloženia jednej alebo viacerých z niekoľkých podzemných vrstiev (112 – 118), konkrétnych
techník vŕtania a taktiež od veľkosti, tvaru alebo uskutočnenia kontajnera 126 na nebezpečný
materiál, ktorý obsahuje nebezpečný materiál, ktorý má byť uložený do systému 100 na
uloženie nebezpečného materiálu. V niektorých alternatívnych príkladoch môže byť ťažobné
paženie 122 (alebo iné paženie vo vrte 104) kruhové v priečnom reze, eliptické v priečnom
reze alebo iného tvaru.
[0051] Ako je znázornené, vrt 104 vedie cez podzemné vrstvy 112, 114 a 116 a končí v
podzemnej vrstve 118. Ako bolo diskutované vyššie, povrchová vrstva 112 môže, alebo
nemusí obsahovať mobilnú vodu. Podzemná vrstva 114, ktorá je pod povrchovou vrstvou
112, je v tomto príklade vrstva 114 s mobilnou vodou. Vrstva 114 s mobilnou vodou
napríklad môže obsahovať jeden alebo viac zdrojov mobilnej vody, ako sú sladkovodné
kolektory, zdroje slanej vody alebo soľanky, alebo iný zdroj mobilnej vody. V tomto príklade
systému 100 na ukladanie nebezpečného materiálu môže mobilnou vodou byť voda, ktorá sa
pohybuje podzemnou vrstvou na základe tlakového rozdielu naprieč celou podzemnou
vrstvou alebo jej časťou. Vrstvou 114 s mobilnou vodou napríklad môže byť priepustná
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geologická formácia, v ktorej sa voda volne pohybuje (napr. kvôli tlakovým rozdielom alebo
inak) vnútri vrstvy 114. V niektorých aspektoch môže vrstva 114 s mobilnou vodou byť
primárnym zdrojom vody pre ľudskú potrebu v konkrétnej geografickej oblasti. Medzi
príklady horninových formácií, z ktorých môže byť zložená vrstva 114 s mobilnou vodou,
patria okrem iných porézne pieskovce a vápence.
[0052] Pod vrstvou 114 s mobilnou vodou je v tomto príklade implementácie systému 100 na
ukladanie nebezpečného materiálu nepriepustná vrstva 116. Nepriepustná vrstva 116 nemusí v
tomto príklade umožňovať priechod mobilnej vody. Teda vzhľadom na vrstvu 114 s mobilnou
vodou môže mať nepriepustná vrstva 116 nízku priepustnosť, napr. priepustnosť v rade
nanodarcy. Navyše v tomto príklade môže byť nepriepustnou vrstvou 116 relatívne netvárna
(t. j. krehká) geologická formácia. Jedným z ukazovateľov netvárnosti je krehkosť, čo je
pomer pevnosti v tlaku k pevnosti v ťahu. V niektorých príkladoch môže byť krehkosť
nepriepustnej vrstvy 116 medzi asi 20 MPa a 40 MPa.
[0053] Ako je ukázané v tomto príklade, nepriepustná vrstva 116 je plytkejšia (napr. bližšie k
terénnemu povrchu 102) než úložná vrstva 119. V tomto príklade zahŕňajú horninové
formácie, z ktorých môže byť nepriepustná vrstva 116 zložená, napríklad určité druhy
pieskovca, ílovca, ílu a bridlice, ktoré vykazujú vlastnosti priepustnosti a krehkosti, ako je
opísané vyššie. V alternatívnych príkladoch môže byť nepriepustná vrstva 116 hlbšia (napr.
ďalej od terénneho povrchu 102) než úložná vrstva 119. V takýchto alternatívnych príkladoch
môže byť nepriepustná vrstva 116 zložená z vyvretej horniny, ako je žula.
[0054] Pod nepriepustnou vrstvou 116 je úložná vrstva 118. Úložná vrstva 118, v tomto
príklade, môže byť z niekoľkých dôvodov zvolená ako cieľová pre v podstate vodorovnú časť
110, ktorá ukladá nebezpečný materiál. V porovnaní s nepriepustnou vrstvou 116 alebo inými
vrstvami môže mať úložná vrstva 118 vyššiu mocnosť, napríklad medzi približne 30,48 m
(100 stôp) a 60,96 m (200 stôp) celkovej zvislej mocnosti. Mocnosť úložnej vrstvy 118 môže
umožniť jednoduchšie zacielenie a usmernené vŕtanie, čím umožní, aby v podstate vodorovná
časť 110 bola ľahko umiestnená vnútri úložnej vrstvy 118 v priebehu konštruovania (napr.
vŕtaním). Ak je v podstate vodorovná časť 110 vytvorená zhruba horizontálnym stredom
úložnej vrstvy 118, môže byť obklopená približne 15,24 m (50 stôp) až 30,48 m (100 stôp)
geologickej formácie, ktorá obsahuje úložnú vrstvu 118. Úložná vrstva 118 ďalej taktiež
nemusí obsahovať mobilnú vodu, napr. z dôvodu veľmi nízkej priepustnosti vrstvy 118 (napr.
radovo mili – alebo nanodarcy). Okrem toho môže mať úložná vrstva 118 dostatočnú
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tvárnosť, takže krehkosť horninovej formácie, ktorá obsahuje vrstvu 118, je medzi približne 3
MPa a 10 MPa. Medzi príklady horninových formácií, z ktorých sa môže úložná vrstva 118
skladať, patria: ílovitá bridlica a anhydrit. Ďalej môže byť v niektorých aspektoch nebezpečný
materiál uložený pod úložnou vrstvou, a to aj v priepustnej formácii, ako je pieskovec alebo
vápenec, ak má úložná vrstva dostatočné geologické vlastnosti, aby izolovala priepustnú
vrstvu od vrstvy 114 s mobilnou vodou.
[0055] V niektorých príkladoch implementáciou systému 100 na ukladanie nebezpečného
materiálu je úložná vrstva 118 zložená z ílovitej bridlice. Ílovitá bridlica v niektorých
príkladoch môže mať vlastnosti, ktoré zodpovedajú vlastnostiam úložnej vrstvy 118 opísaným
vyššie. Napríklad bridlicové formácie môžu byť vhodné na dlhodobé zadržanie nebezpečného
materiálu (napr. v kontajneroch 126 s nebezpečným materiálom) a na ich izoláciu od vrstvy
114 s mobilnou vodou (napr. zvodnený kolektor) a od terénneho povrchu 102. Bridlicové
formácie je možné nájsť relatívne hlboko v Zemi, obvykle 3 000 stôp alebo hlbšie, a
nepriepustne uložené pod všetkými sladkovodnými kolektormi.
[0056] Bridlicové formácie môžu napríklad zahŕňať geologické vlastnosti, ktoré zlepšujú
dlhodobú (napr. tisíc rokov) izoláciu materiálu. Tieto vlastnosti boli napríklad ilustrované
dlhodobým skladovaním (napr. desiatky miliónov rokov) uhľovodíkových tekutín (napr.
plynu, kvapaliny, kvapaliny so zmiešanou fázou) bez úniku týchto kvapalín do okolitých
vrstiev (napr. vrstva 114 s mobilnou vodou). Ukázalo sa, že bridlica naozaj uchová zemný
plyn po milióny rokov alebo aj dlhšie, čo preukázalo jej schopnosť dlhodobého skladovania
nebezpečného materiálu. Príklady bridlicových formácií (napr. Marcellus, Eagle Ford, Barnett
atď.) majú stratifikáciu, ktorá obsahuje mnoho redundantných nepriepustných vrstiev, ktoré
sú účinné pri prevencii pohybu vody, oleja a plynu počas miliónov rokov, chýba im mobilná
voda a je možné očakávať (napr. na základe geologických úvah), že izolujú nebezpečný
materiál (napr. kvapaliny alebo pevné látky) tisíce rokov od uloženia.
[0057] Bridlicové formácie môžu byť taktiež vo vhodnej hĺbke, napr. medzi 3 000 a 12 000
stôp TVD. Takéto hĺbky sú typicky pod zvodneným kolektorom podzemnej vody (napr.
povrchová vrstva 112 a/alebo vrstva 114 s mobilnou vodou). Ďalej prítomnosť rozpustných
prvkov v bridliciach, vrátane soli, a absencia týchto rovnakých prvkov vo vrstvách
zvodneného kolektora, preukazuje nepriepustnosť tekutín medzi vrstvami bridlice a
zvodneného kolektora.
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[0058] Ďalšou konkrétnou kvalitou bridlice, ktorá sa môže s výhodou hodiť na skladovanie
nebezpečného materiálu, je jej obsah ílu, ktorý v niektorých aspektoch poskytuje väčšiu mieru
tvárnosti, než akú majú iné nepriepustné horninové formácie (napr. nepriepustná vrstva 116).
Bridlica môže byť napríklad stratifikovaná, zložená z tenkých, striedajúcich sa vrstiev ílov
(napr. medzi 20 – 30 objemovými percentami ílu) a ďalších minerálov. Takéto zloženie môže
spôsobiť, že bridlica bude menej krehká a tým menej náchylná na pukanie (napr. prirodzené
alebo iným spôsobom) v porovnaní s horninovými formáciami v nepriepustnej vrstve (napr.
žula alebo iné). Horninové formácie v nepriepustnej vrstve 116 napríklad môžu mať
priepustnosť vhodnú na dlhodobé skladovanie nebezpečného materiálu, ale sú príliš krehké a
obvykle praskajú. Takéto formácie teda nemusia mať dostatočné tesniace vlastnosti (ako
dokazujú ich geologické vlastnosti) na dlhodobé skladovanie nebezpečného materiálu.
[0059] Predkladaný opis uvažuje o tom, že medzi alebo v rámci zobrazených podzemných
vrstiev 112, 114, 116 a 118 môže byť mnoho ďalších vrstiev. Napríklad môžu existovať
opakujúce sa konfigurácie (napr. zvislé) tvorené jednou, či viacerými typmi vrstiev ako vrstva
114 s mobilnou vodou, nepriepustná vrstva 116 a úložná vrstva 118. Ďalej v niektorých
prípadoch môže úložná vrstva 118 priamo susediť (napr. zvisle) s vrstvou 114 s mobilnou
vodou, t. j. bez medziľahlej nepriepustnej vrstvy 116.
[0060] Obr. 1A zobrazuje príklad operácie ukladania nebezpečného materiálu vo v podstate
vodorovnej časti 110 vrtu 104. Napríklad, ako je znázornené, môže byť pracovná zostava 124
(napr. potrubie, vinuté stúpačky, kábel alebo iné) zasunutá do paženého vrtu 104 na
umiestnenie jedného alebo viacerých (tri zobrazené, ale môže ich byť viac či menej)
kontajnerov 126 na nebezpečný materiál do dlhodobého, ale v niektorých aspektoch opätovné
vyzdvihnutie umožňujúceho, uloženia v časti 110. Napríklad v implementácii znázornenej na
OBR. 1A pracovná zostava 124 môže obsahovať vrtný nástroj 128, ktorý sa spája s
kontajnerom 126, a pri každom spustení do vrtu 104 môže vrtný nástroj 128 uložiť konkrétny
kontajner 126 na nebezpečný materiál do v podstate vodorovnej časti 110.
[0061] Vrtný nástroj 128 sa s kontajnerom 126 môže v niektorých aspektoch spojiť
prostredníctvom závitového spoja. V alternatívnych aspektoch sa môže vrtný nástroj 128
spojiť s kontajnerom 126 pomocou spojovacej západky, ktorá zaistí, že vrtný nástroj 128 sa
pri otáčaní môže západkou spojiť (alebo odpojiť) od kontajnera 126. V alternatívnych
aspektoch môže vrtný nástroj 124 obsahovať jeden, alebo viac magnetov (napr. magnety s
prvkami vzácnych zemín, elektromagnety, ich kombinácie alebo iné), ktoré sa príťažlivosťou
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pripájajú ku kontajneru 126. V niektorých príkladoch môže kontajner 126 taktiež obsahovať
jeden alebo viac magnetov (napr. magnety s prvkami vzácnych zemín, elektromagnety, ich
kombinácie alebo iné) opačnej polarity než magnety na vrtnom nástroji 124. V niektorých
príkladoch môže byť kontajner 126 vyrobený, alebo obsahovať železný, alebo iný materiál
príťažlivý pre magnety vrtného nástroja 124.
[0062] Ako ďalší príklad môže byť každý kontajner 126 uložený vnútri vrtu 104 vrtným
ťahačom (napr. na kábli alebo inak), ktorý môže tlačiť alebo ťahať nádobu do v podstate
vodorovnej časti 110 prostredníctvom motorizovaného (napr. elektrického) pohybu. Ako ešte
ďalší príklad môže každý kontajner 126 zahŕňať alebo mať pripevnené valčeky (napr.
kolieska), takže vrtný nástroj 124 môže tlačiť kontajner 126 do paženého vrtu 104.
[0063] V niektorých príkladoch implementáciou môžu byť kontajner 126, jedno alebo viac
vrtných pažení 120 a 122, alebo oboje, pred ukladacou operáciou potiahnuté povlakom
znižujúcim trenie. Napríklad nanesením povlaku (napr. ropný produkt, živica, keramika alebo
iné) na kontajner 126 a/alebo paženie vrtu je možné kontajner 126 ľahšie transportovať cez
pažený vrt 104 do v podstate vodorovnej časti 100. V niektorých aspektoch môže byť
potiahnutá iba časť paženia vrtu. Napríklad v niektorých aspektoch nemusí byť v podstate
vertikálna časť 106 potiahnutá, ale môže byť potiahnutá zakrivená časť 108 alebo v podstate
horizontálna časť 110, alebo oboje, aby sa uľahčilo ukladanie a vyberanie kontajnera 126.
[0064] Obr. 1A taktiež zobrazuje príklad operácie vyzdvihnutia nebezpečného materiálu v
podstate vodorovnej časti 110 vrtu 104. Operácia vyzdvihnutia môže byť opakom operácie
ukladania, takže vrtný nástroj 124 (napr. tŕň) môže byť zavedený do vrtu 104, spojený s
naposledy uloženým kontajnerom 126 (napr. závitovo, so západkou, magnetom alebo inak), a
vytiahnuť kontajner 126 na terénny povrch 102. Vrtný nástroj 124 môže uskutočňovať viac
vyzdvihnutí s cieľom získať viac kontajnerov z v podstate horizontálnej časti 110 vrtu 104.
[0065] Každý kontajner 126 môže obsahovať nebezpečný materiál. Takýmto nebezpečným
materiálom môže byť v niektorých príkladoch biologický alebo chemický odpad alebo iný
nebezpečný, biologický alebo chemický, materiál. V niektorých príkladoch môže nebezpečný
materiál zahŕňať jadrový materiál, ako je vyhorené jadrové palivo získané z jadrového
reaktora (napr. komerčný energetický alebo skúšobný reaktor) alebo vojenský jadrový
materiál. Gigawattová jadrová elektráreň môže napríklad ročne vyprodukovať 30 ton
vyhoreného jadrového paliva. Hustota tohto paliva sa obvykle blíži 10 (10 gm/cm3 = 10
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kg/liter), takže ročný objem jadrového odpadu je asi 3 m3. Vyhorené jadrové palivo vo forme
peliet jadrového paliva je možné odoberať z reaktora a nemodifikovať ho. Pelety jadrového
paliva sú pevné a okrem krátkodobého trícia (polčas rozpadu 13 rokov) emitujú len veľmi
málo plynu.
[0066] V niektorých aspektoch by úložná vrstva 118 mala byť schopná zadržať akýkoľvek
rádioaktívny produkt (napr. plyny) vo vrstve 118, aj keby takýto produkt unikol z kontajnerov
126. Úložná vrstva 118 môže byť napríklad vybraná na základe času prieniku rádioaktívneho
produktu cez vrstvu 118. Napríklad minimálny čas prieniku rádioaktívneho produktu
unikajúceho z úložnej vrstvy 118 môže byť stanovený napríklad na päťdesiatnásobok polčasu
rozpadu pre akúkoľvek konkrétnu zložku peliet jadrového paliva. Päťdesiat polčasov rozpadu
ako minimálny čas prieniku by znížilo množstvo rádioaktívneho produktu faktorom 1 x 10-15.
Ako ďalší príklad by stanovenie minimálneho času prieniku na tridsať polčasov rozpadu
znížilo množstvo rádioaktívneho produktu faktorom jednej miliardy.
[0067] Za nebezpečný odpadový produkt vo vyhorenom jadrovom palive je napríklad často
považované plutónium-239, pretože má dlhý polčas rozpadu, 24 100 rokov. Pre tento izotop
by 50 polčasov bolo 1,2 milióna rokov. Plutónium-239 má nízku rozpustnosť vo vode, nie je
prchavé, a pretože je v pevnom skupenstve, nie je schopné difúzie maticou horninovej
formácie, ktorá obsahuje znázornenú úložnú vrstvu 118 (napr. ílovitá bridlica alebo iná
formácia). Úložná vrstva 118, zložená napríklad z ílovitej bridlice, môže mať schopnosť
takéto izolačné časy (napr. milióny rokov) poskytnúť, ako ukazuje geologická história
zadržania plynných uhľovodíkov (napr. metánu a iných) niekoľko miliónov rokov. Naproti
tomu pri konvenčných spôsoboch ukladania jadrového materiálu existovalo nebezpečenstvo,
že by sa časť plutónia mohla po úniku z uloženia rozpustiť vo vrstve, ktorá obsahuje mobilnú
podzemnú vodu.
[0068] Na OBR. 1B je znázornená alternatívna operácia ukladania. V tomto príklade úložnej
operácie môže vrtom 104 prúdiť tekutina 132 (napr. kvapalina alebo plyn) tak, aby plynule
tlačila kontajnery 126 do v podstate horizontálnej časti 110 vrte. V niektorých príkladoch
môže byť každý kontajner 126 plynule tlačený zvlášť. V alternatívnych aspektoch môžu byť
dva alebo viac kontajnerov 126 súčasne plynule tlačené vrtom 104 na uloženie do v podstate
horizontálnej časti 110. Tekutinou 132 môže byť v niektorých prípadoch voda. Ďalšie
príklady zahŕňajú vrtné bahno alebo vrtnú penu. V niektorých príkladoch môže byť na
zatlačenie kontajnerov 126 do vrtu použitý plyn, ako je vzduch, argón alebo dusík.
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[0069] V niektorých aspektoch môže voľba tekutiny 132 závisieť aspoň čiastočne od
viskozity tekutiny 132. Napríklad môže byť zvolená tekutina 132 s dostatočnou viskozitou,
ktorá bráni pádu kontajnera 126 do v podstate vertikálnej časti 106. Tento odpor alebo
impedancia môžu poskytnúť bezpečnostný faktor proti náhlemu poklesu kontajnera 126.
Tekutina 132 môže taktiež zaisťovať mazanie na zníženie klzného trenia medzi kontajnerom
126 a paženiami 120 a 122. Kontajner 126 môže byť dopravovaný vnútri puzdra naplneného
kvapalinou s kontrolovanou viskozitou, hustotou a lubrikačnými vlastnosťami. Kvapalinou
naplnené medzikružie medzi vnútorným priemerom pažení 120 a 122 a vonkajším priemerom
prepravovaného kontajnera 126 predstavuje priestor určený na tlmenie akejkoľvek vysokej
rýchlosti

pohybu

kontajnera,

poskytujúce

automatickú

pasívnu

ochranu

pri

nepravdepodobnom oddelení prepravovaného kontajnera 126.
[0070] V niektorých aspektoch môžu byť použité iné techniky na uľahčenie uloženia
kontajnera 126 do v podstate horizontálnej časti 110. Napríklad jedno alebo viac
inštalovaných pažení (napr. paženia 120 a 122) môže mať koľajnice na vedenie úložného
kontajnera 126 do vrtu 102, a tým znižovať trenie medzi pažením a kontajnerom 126. Úložný
kontajner 126 a paženie (alebo koľajnice) môžu byť vyrobené z materiálov, ktoré po sebe
navzájom ľahko kĺžu. Paženia môžu mať povrch, ktorý sa dá ľahko mazať, alebo povrch,
ktorý je samomazný, keď je vystavený hmotnosti úložného kontajnera 126.
[0071] Tekutina 132 môže byť taktiež použitá na vyzdvihnutie kontajnera 126. V príklade
operácie vyzdvihnutia môže byť napríklad objem vnútri paženia 120 a 122 naplnený
stlačeným plynom (napr. vzduchom, dusíkom, argónom, alebo iným). Ako sa tlak na konci v
podstate horizontálnej časti 110 zvyšuje, môžu byť kontajnery 126 tlačené smerom k
zakrivenej časti 108 a následne v podstate vertikálnej časti 106 na terénny povrch.
[0072] Na OBR. 1C je znázornená ďalšia alternatívna operácia ukladania. V tomto príklade
operácie ukladania môže tekutina 132 (napr. kvapalina alebo plyn) prúdiť rúrkovým pažením
134 na ovládanie tekutiny, aby plynule tlačila kontajnery 126 do v podstate horizontálnej časti
110 vrtu. Tekutina 132 môže prúdiť pažením 134 na ovládanie tekutiny na koniec v podstate
horizontálnej časti 110 a recirkulovať späť na povrch 102 v medzikruží medzi pažením 134 na
ovládanie tekutiny a paženiami 122 a 120. V niektorých príkladoch môže byť každý kontajner
126 plynule tlačený zvlášť. Medzikružie medzi pažením 134 na ovládanie tekutiny a
paženiami 120 a 122 môže byť naplnené tekutinou alebo stlačeným plynom, na obrátenie toku
tekutiny 132, napr. s cieľom vytlačiť kontajner 126 späť k terénnemu povrchu 102. V
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alternatívnych aspektoch môžu byť naraz plynule tlačené dva alebo viac kontajnerov 126
vrtom 104 na uloženie do v podstate horizontálnej časti 110. Paženie 134 na ovládanie
tekutiny môže byť podobné alebo identické s ťažobným pažením 122. V takomto prípade
môže byť vo vrte 102, alebo v ťažobnom pažení 122, uložený samostatný rúrkový člen, aby sa
zaistila spätná cesta pre tekutinu 132.
[0073] V niektorých aspektoch môže byť vrt 104 vytvorený na primárny účel dlhodobého
ukladania nebezpečných materiálov. V alternatívnych aspektoch môže byť vrt 104 najprv
vytvorený na primárny účel produkcie uhľovodíkov (napr. ropa, plyn). Úložnou vrstvou 118
môže byť napríklad ložisková formácia uhľovodíkov, ktorá dodávala uhľovodíky do vrtu 104
a na terénny povrch 102. V niektorých aspektoch mohla byť úložná vrstva 118 pred výrobou
uhľovodíkov hydraulicky štiepená. Ďalej v niektorých aspektoch môže byť ťažobné paženie
122 pred hydraulickým štiepením perforované. V takýchto aspektoch môže byť pred
operáciou ukladania nebezpečného materiálu ťažobné paženie 122 opravené (napr.
cementovaním) s cieľom opraviť akékoľvek otvory vytvorené procesom perforovania. Okrem
toho môžu byť v tom čase taktiež vyplnené všetky praskliny alebo otvory v cemente medzi
pažením a vŕtaným otvorom.
[0074] Napríklad v prípade, kedy je nebezpečným materiálom vyhorené jadrové palivo, môže
byť vrt vytvorený na určitom mieste, napr. v blízkosti jadrovej elektrárne, ako nový vrt, za
predpokladu, že toto umiestnenie zahŕňa taktiež vhodnú úložnú vrstvu 118, ako je bridlicová
formácia. Alternatívne môže byť ako vrt 104 vybraný existujúci vrt, ktorý už produkoval
bridlicový plyn, alebo vrt, ktorý bol opustený ako „suchý“ (napr. s natoľko nízkym obsahom
organických látok, aby bola koncentrácia plynu na mieste príliš nízka pre komerčné využitie).
V niektorých aspektoch môže predchádzajúce hydraulické štiepenie úložnej vrstvy 118 vo
vrte 104 spôsobiť malý rozdiel v schopnosti vrtu 104 ukladať nebezpečný materiál. Takáto
predchádzajúca činnosť však môže taktiež potvrdiť schopnosť úložnej vrstvy 118 ukladať
plyny a iné tekutiny po milióny rokov. Ak by teda nebezpečný materiál alebo produkt
nebezpečného materiálu (napr. rádioaktívne plyny alebo iné) mal uniknúť z kontajnera 126 a
vstúpiť do štiepenej formácie úložnej vrstvy 118, môžu tieto zlomy umožniť, aby sa tento
materiál šíril relatívne rýchlo na vzdialenosť porovnateľnú s veľkosťou zlomov. V niektorých
aspektoch mohol byť vrt 104 vyvŕtaný na ťažbu uhľovodíkov, ale ťažba týchto uhľovodíkov
zlyhala, napríklad preto, že úložná vrstva 118 obsahovala horninovú formáciu (napr. ílovitú
bridlicu alebo inú), ktorá bola príliš tvárna a obtiažne štiepiteľná na ťažbu, ale bola výhodne
tvárna na dlhodobé ukladanie nebezpečného materiálu.
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[0075] Na OBR. 2A – 2E sú schematické znázornenia príkladných implementácií systému
úložiska nebezpečného materiálu počas operácií ukladania a monitorovania podľa
predkladaného vynálezu. Napríklad OBR. 2A znázorňuje systém 100 úložiska nebezpečného
materiálu pri dlhodobom ukladaní. Jeden alebo viac kontajnerov 126 na nebezpečný materiál
je umiestnených vo v podstate horizontálnej časti 110 vrtu 104. Vo vrte 104 je uzáver 134
umiestnený medzi umiestnením kontajnerov 126 vo v podstate horizontálnej časti 110 a
vyústením v podstate vertikálnej časti 106 na terénnom povrchu 102 (napr. ústie vrtu). V
tomto príklade je uzáver 134 umiestnený na hornom konci v podstate vertikálnej časti 108.
Alternatívne môže byť uzáver 134 umiestnený na inom mieste v podstate vertikálnej časti
106, v zakrivenej časti 108, alebo dokonca vo v podstate horizontálnej časti 110, pred
kontajnermi 126. V niektorých aspektoch môže byť uzáver 134 umiestnený aspoň v takej
hĺbke, že je hlbšie než akýkoľvek zdroj mobilnej vody, ako zvodnená vrstva 114, vnútri vrtu
104. V niektorých aspektoch môže byť uzáver 134 vytvorený v podstate po celej dĺžke v
podstate vertikálnej časti 106.
[0076] Ako je znázornené, uzáver 134 nepriepustne izoluje objem v podstate horizontálnej
časti 110, ktorá uchováva kontajnery 126, od ústia v podstate vertikálnej časti 106 na
terénnom povrchu 102. Takto akýkoľvek nebezpečný materiál (napr. rádioaktívny materiál)
ktorý unikne z kontajnerov 126, môže byť zadržaný (ako napríklad kvapalina, plyn alebo
pevný nebezpečný materiál) a neunikne z vrtu 104. Uzáverom 134, v niektorých aspektoch,
môže byť cementová zátka alebo iná zátka, ktorá je umiestnená alebo vytvorená vo vrte 104.
Ako ďalší príklad môže byť uzáver 134 vytvorený z jedného alebo viacerých nafukovacích
alebo inak roztiahnuteľných pakrov umiestených vo vrte 104.
[0077] Pred vyzdvihovacou operáciou (napr. ako je diskutované s odkazom na OBR. 1A –
1B) môže byť uzáver 134 odstránený. Napríklad v prípade cementu alebo iného trvalo
vytvoreného uzáveru 134 môže byť uzáver 134 prevŕtaný alebo inak vyfrézovaný. V prípade
dočasných alebo odnímateľných uzáverov, ako sú pakre, môže byť uzáver 134 z vrtu 104
odstránený bežným, známym spôsobom.
[0078] Obr. 2B znázorňuje príklad monitorovacej operácie počas dlhodobého uloženia
kontajnerov 126. V niektorých aspektoch môže byť napríklad výhodné alebo nutné sledovať
jednu alebo viac premenných počas dlhodobého uloženia nebezpečného materiálu v
kontajneroch 126. V tomto príklade z OBR. 2B zahŕňa monitorovací systém jeden alebo viac
senzorov 138 umiestnených vo vrte 104 (napr. vo v podstate horizontálnej časti 110) a
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pripojených k monitorovaciemu riadiacemu systému 146 prostredníctvom kábla 136, ktorý
umožňuje komunikáciu (napr. elektrického, optického, hydraulického alebo iného). Aj keď sú
senzory 138 znázornené akoby boli vnútri vrtu 102 (napr. vnútri paženia), môžu byť
umiestnené v pažení, alebo dokonca zabudované do paženia pred inštaláciou paženia do vrtu
102. Senzory 138 môžu byť taktiež umiestnené mimo paženia (napr. paženie 120 a/alebo 122)
alebo mimo paženia 134 na ovládanie tekutiny.
[0079] Ako je znázornené, senzory 138 môžu monitorovať jednu alebo viac premenných, ako
sú napríklad úrovne žiarenia, teplota, tlak, prítomnosť kyslíka, prítomnosť vodnej pary,
prítomnosť kvapalnej vody, kyslosť, seizmická aktivita, alebo ich kombinácia. Dátové
hodnoty týkajúce sa týchto premenných môžu byť prenášané po kábli 136 do
monitorovacieho riadiaceho systému 146. Monitorovací riadiaci systém 146 môže zase
zaznamenávať dáta, určovať trendy v dátach (napr. nárast teploty, nárast úrovne
rádioaktivity), odosielať dáta do iných monitorovacích miest, ako sú národné bezpečnostné
alebo environmentálne strediská, a môže ďalej na základe týchto dát alebo trendov
automaticky odporúčať akcie (napr. vyzdvihnutie kontajnerov 126). Zvýšenie teploty alebo
úrovne rádioaktivity vo vrte 104 nad určitú prahovú úroveň môže napríklad spustiť
odporučenie na vyzdvihnutie, napr. na zaistenie toho, aby z kontajnerov 126 neunikal
rádioaktívny materiál. V niektorých aspektoch môže byť pomer senzorov 138 ku kontajnerom
126 jedna k jednej. V alternatívnych aspektoch môže byť viac senzorov 138 na jeden
kontajner 126, alebo ich môže byť menej.
[0080] Obr. 2C ukazuje ďalší príklad monitorovacej operácie počas dlhodobého uloženia
kontajnerov 126. V tomto príklade sú senzory 138 umiestené v sekundárnom horizontálnom
vrte 140, ktorý sa samostatne odkláňa od v podstate vertikálnej časti 106. Sekundárnym
horizontálnym vrtom 140 môže byť vrt bez paženia, ktorým môže kábel 136 prechádzať
medzi monitorovacím riadiacim systémom 146 a senzormi 138. V tomto príklade je
sekundárny horizontálny vrt 140 vytvorený nad v podstate horizontálnou časťou 110, ale
vnútri úložnej vrstvy 118. Senzory 138 teda môžu zaznamenávať dáta (napr. úrovne žiarenia,
teplotu, kyslosť, seizmickú aktivitu) o úložnej vrstve 118. V alternatívnych aspektoch môže
byť sekundárny horizontálny vrt 140 vytvorený pod úložnou vrstvou 118, nad úložnou
vrstvou v nepriepustnej vrstve 116, alebo v ďalšej vrstve. Ďalej, aj keď OBR. 2C ukazuje
sekundárny horizontálny vrt 140 napojený na rovnakú v podstate vertikálnu časť 106 ako v
podstate horizontálna časť 110, môže byť sekundárny horizontálny vrt 140 vytvorený zo
samostatného vertikálneho vrtu a zakriveného vrtu.
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[0081] Obr. 2D ukazuje ďalší príklad monitorovacej operácie počas dlhodobého uloženia
kontajnerov 126. V tomto príklade sú senzory 138 umiestnené vnútri sekundárneho
vertikálneho vrtu 142, ktorý je vytvorený oddelene od vrtu 104. Sekundárny horizontálny vrt
142 môže byť pažený vrt alebo vrt bez paženia, ktorým môže kábel 136 prechádzať medzi
monitorovacím riadiacim systémom 146 a senzormi 138. V tomto príklade má sekundárny
vertikálny vrt 142 čelo nad v podstate horizontálnou časťou 110, ale vnútri úložnej vrstvy
118. Senzory 138 teda môžu zaznamenávať dáta (napr. úrovne žiarenia, teplotu, kyslosť,
seizmickú aktivitu) úložnej vrstvy 118. V alternatívnych aspektoch môže mať sekundárny
vertikálny vrt 140 čelo pod úložnou vrstvou 118, nad úložnou vrstvou v nepriepustnej vrstve
116, alebo v iných vrstvách. Ďalej, aj keď je znázornené, že senzory 138 sú umiestnené v
sekundárnom vertikálnom vrte 142 na úrovni susediacej s úložnou vrstvou 118, môžu byť
umiestnené kdekoľvek v sekundárnom vertikálnom vrte 142. Alternatívne môže byť
sekundárny vertikálny vrt 142 v niektorých aspektoch zhotovený skôr než vrt 102, čím je
umožnené uskutočňovať inštalovanými senzormi 138 monitorovanie počas vytvárania vrtu
102. Monitorovací vrt 142 by taktiež mohol byť utesnený, aby sa zabránilo možnosti, že
materiál, ktorý presiakne do vrtu 142, bude mať cestu na terénny povrch 102.
[0082] Obr. 2E ukazuje ďalší príklad monitorovacej operácie počas dlhodobého uloženia
kontajnerov 126. V tomto príklade sú senzory 138 umiestnené vnútri sekundárneho
usmerneného vrtu 144, ktorý je vytvorený oddelene od vrtu 104. Sekundárnym usmerneným
vrtom 144 môže byť vrt bez paženia, ktorým môže kábel 136 prechádzať medzi
monitorovacím riadiacim systémom 146 a senzormi 138. V tomto príklade sekundárny
usmernený vrt 144 končí vedľa v podstate horizontálnej časti 110 a vnútri úložnej vrstvy 118.
Senzory 138 teda môžu zaznamenávať dáta (úrovne radiácie, teplotu, kyslosť, seizmickú
aktivitu) úložnej vrstvy 118. V alternatívnych aspektoch môže sekundárny vertikálny vrt 144
končiť pod úložnou vrstvou 118, nad úložnou vrstvou v nepriepustnej vrstve 116, alebo v
iných vrstvách. Ďalej, aj keď je znázornené, že senzory 138 sú umiestnené v sekundárnom
usmernenom vrte 144 na úrovni susediacej s úložnou vrstvou 118, môžu byť umiestnené
kdekoľvek vnútri sekundárneho usmerneného vrtu 144. V niektorých aspektoch môže byť
sekundárny usmernený vrt 144 použitý na vyzdvihnutie kontajnerov 126, napríklad v prípade,
že je vrt 104 neprístupný.
[0083] Obr. 3A je schematické znázornenie ďalšieho príkladu implementácie systému
úložiska nebezpečného materiálu podľa predkladaného vynálezu. OBR. 3A zobrazuje
nadzemné schematické znázornenie systému 300 úložiska nebezpečného materiálu, ktorý
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znázorňuje príklad konfigurácie vrtov, ktoré môžu byť vytvorené alebo použité na ukladanie
nebezpečného materiálu, ako je vyhorené jadrové palivo, biologický materiál alebo chemický
materiál. Systém 300 úložiska nebezpečného materiálu zahŕňa vertikálny vrt 302 (tu pri
pohľade zhora) s niekoľkými horizontálnymi vrtmi 304, ktoré z neho vychádzajú. V tomto
príklade môžu byť z jediného vertikálneho vrtu 302 vytvorené štyri horizontálne vrty 304.
[0084] Príklad systému 300 úložiska nebezpečného materiálu ukazuje úložisko, ktoré môže
poskytovať dlhodobé (napr. milióny rokov) uloženie na objem nebezpečného materiálu, ktorý
je väčší než napríklad pri systéme 100 úložiska nebezpečného materiálu. Každý horizontálny
vrt 304 môže byť napríklad v podstate podobný v podstate horizontálnej časti 110 zobrazenej
na OBR. 2A, ktorá môže ukladať jeden alebo viac kontajnerov 126 nebezpečného materiálu.
Každý horizontálny vrt 304 môže byť vytvorený v úložnej vrstve 118 alebo pod úložnou
vrstvou 118, aby bola zaistená dostatočná bariéra proti difúzii nebezpečného produktu v
prípade úniku z jedného alebo viacerých kontajnerov. Takže v príklade systému 300 úložiska
nebezpečného materiálu môže byť nebezpečný materiál skladovaný efektívnejšie, pretože je
nutné vytvoriť iba jeden vertikálny vrt 302 pre niekoľko horizontálnych vrtov 304.
[0085] Obr. 3B je ďalšie schematické znázornenie ďalšieho príkladu implementácie systému
úložiska nebezpečného materiálu podľa predkladaného vynálezu. OBR. 3B zobrazuje
nadzemné schematické znázornenie systému 350 úložiska nebezpečného materiálu, ktoré
zobrazuje príklad konfigurácie vrtov, ktoré je možné vytvoriť alebo použiť na ukladanie
nebezpečného materiálu, ako je vyhorené jadrové palivo, biologický materiál alebo chemický
materiál. V tomto príklade systém 350 zahŕňa zvislý vrt 352 s niekoľkými bočnými
(postrannými) vrtmi 354 vytvorenými zo zvislého vrtu 352. Bočné vrty 354, v tomto príklade,
sú v podstate navzájom rovnobežné vo vzoru „pitchfork“ (alebo inom vzore, napríklad vzor
„F“, vzor „crow's foot“ alebo iné). Každý bočný vrt 354 môže byť vytvorený v úložnej vrstve
118 alebo pod úložnou vrstvou 118, aby bola zaistená dostatočná bariéra proti difúzii
nebezpečného produktu v prípade úniku z jedného alebo viacerých kontajnerov. Okrem toho
každý bočný vrt 354 môže byť úložným priestorom, alebo môže zahŕňať úložný priestor pre
kontajnery 126.
[0086] OBR. 4A – 4C sú schematické zobrazenia príkladu uskutočnenia kontajnera na
nebezpečný materiál podľa predkladaného vynálezu. OBR. 4A – 4C znázorňujú izometrický
pohľad, vertikálny prierez a horizontálny prierez kontajnera 400 na nebezpečný materiál. V
niektorých aspektoch môže byť kontajner 400 na nebezpečný materiál podobný zobrazenému
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kontajneru 126 a použiteľný v systéme 100 úložiska nebezpečného materiálu, v systéme 400
úložiska nebezpečného materiálu alebo v inom systéme úložiska nebezpečného materiálu
podľa predkladaného vynálezu. Kontajner 400 na nebezpečný materiál môže byť použitý na
uloženie chemického nebezpečného materiálu, biologického nebezpečného materiálu,
jadrového nebezpečného materiálu alebo iného. Napríklad v zobrazenej implementácii
kontajner 400 na nebezpečný materiál uchováva vyhorené jadrové palivo vo forme tyčí 406
vyhoreného jadrového paliva.
[0087] Ako je znázornené, kontajner 400 na nebezpečný materiál obsahuje puzdro 402 (napr.
nerozdrviteľné puzdro alebo puzdro odolné proti rozdrveniu), ktoré obklopuje priestor 404 na
uloženie nebezpečného materiálu. V tomto príklade sú pred utesnením nádoby 400 na
nebezpečný materiál do puzdra 402 umiestnené tyče 406 vyhoreného jadrového paliva. Každá
tyč 406 vyhoreného jadrového paliva obsahuje niekoľko peliet 408 vyhoreného jadrového
paliva. Pelety 408 vyhoreného jadrového paliva napríklad obsahujú väčšinu rádioizotopov
(vrátane trícia) vyhoreného jadrového paliva odstráneného z jadrového reaktora. Aby vznikli
tyče 406 vyhoreného jadrového paliva, sú palivové pelety 408 obklopené zirkóniovými
rúrkami, rovnako ako v reaktore. Tieto rúrky ponúkajú ďalšiu úroveň izolácie. Rúrky môžu
byť osadené do pôvodných palivových súborov alebo vyňaté z týchto zostáv na účely
kompaktnejšieho zabalenia tyčí 406 vyhoreného jadrového paliva. Rúrky sú umiestnené v
utesnených kapsliach na vytvorenie tyčí 406, obvykle 4,57 m (15 stôp) dlhých, s priemerom
dostatočne veľkým na uloženie podstatného počtu palivových peliet 408, avšak dostatočne
malým, aby umožňoval umiestnenie do puzdra 402.
[0088] V niektorých aspektoch môže byť puzdro 402 (a ďalšie súčasti kontajnera 400 na
nebezpečný materiál) vytvorené z kovov alebo keramiky, ktoré majú napríklad veľmi vysokú
odolnosť proti korózii alebo rádioaktivite (napr. zirkónium, alebo jeho zliatina Zircaloy,
nerezová oceľ, titán, alebo iné materiály s nízkou koróziou). Okrem toho môže byť v
niektorých aspektoch úložný priestor, do ktorého je kontajner 400 umiestnený, naplnený alebo
čiastočne naplnený dusíkom, argónom alebo nejakým iným plynom, ktorý znižuje
nebezpečenstvo korózie puzdra 402 a ďalších častí kontajnera 400.
[0089] Ďalej môžu byť rozmery puzdra 402 (a kontajnera na nebezpečný materiál 400
všeobecne) navrhnuté tak, aby sa vošli do vrtu, ako je vrt 104. Príklady rozmerov puzdra 402
môžu zahŕňať dĺžku L 3,66 m (12 stôp) a 4,57 m (15 stôp), a v prípade v podstate štvorcového
krytu 402, bočnú šírku, W, medzi 0,127 m (5 palcov) a 0,228 m (9 palcov). Puzdro 402 môže
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mať v alternatívnych aspektoch v podstate kruhový priečny prierez s priemerom medzi
približne 0,178 m (7 palcov) a 0,330 m (13 palcov). V niektorých príkladoch môže byť
kontajner 400 na nebezpečný materiál (a kontajner 126) dimenzovaný (napr. dĺžka a
šírka/priemer) na efektívne ukladanie a vyzdvihovanie do a z vrtu 104. Napríklad dĺžku L je
možné určiť na základe napr. polomeru zaoblenej časti 108, aby sa zaistilo, že kontajner 400
na nebezpečný materiál môže byť transportovaný cez zaoblenú časť 108 a do v podstate
horizontálnej časti 110. Ako ďalší príklad je možné šírku W určiť na základe priemeru
jedného alebo viacerých pažení vo vrte 104, ako je povrchové paženie 120 a ťažobné paženie
122.
[0090] Znázornený kontajner 400 na nebezpečný materiál taktiež zahŕňa spojovaciu časť 410,
ktorá je zobrazená na jednom konci puzdra 402, ale môže byť taktiež vytvorená na oboch
koncoch. V niektorých aspektoch môže spojovacia časť 410 uľahčiť pripojenie kontajnera
400 na nebezpečný materiál k vrtnému nástroju (napr. vrtnému nástroju 128), aby sa umožnilo
uloženie a vyzdvihnutie kontajnera 400 na nebezpečný materiál z úložiska vo vrte. Ďalej
môže spojovacia časť 410 uľahčiť pripojenie jedného kontajnera 400 na nebezpečný materiál
k ďalšiemu kontajneru 400 na nebezpečný materiál. Spojovacia časť 410 môže v niektorých
aspektoch byť závitové pripojenie. Spojovacia časť 410 na jednom konci puzdra 402 môže
napríklad byť spojom s vonkajším závitom, zatiaľ čo spojovacia časť 410 na opačnom konci
puzdra 402 môže byť spojom s vnútorným závitom. V alternatívnych aspektoch môže byť
spojovacia časť 410 spojovacia západka, takže otáčanie (napr. o 360 stupňov alebo menej)
môže spojiť (alebo odpojiť) puzdro 402 s vrtným nástrojom alebo s iným kontajnerom 400 na
nebezpečný materiál. V alternatívnych aspektoch spojovacia časť 410 môže obsahovať jeden
alebo viac magnetov (napr. magnety vzácnych zemín, elektromagnety, ich kombinácie, alebo
iné), ktoré sa príťažlivo spájajú napr. s vrtným nástrojom alebo s iným kontajnerom 400 na
nebezpečný materiál.
[0091] Všeobecne s odkazom na OBR. 1A – 1B, 2A – 2E, 4A – 4C príklad systému úložiska
nebezpečných materiálov (napr. 100, 300 atď.) môže zaistiť viac vrstiev zadržania, aby sa
zaistilo, že nebezpečný materiál (napr. biologický, chemický, jadrový) je nepriepustne
uložený vo vhodnej podzemnej vrstve. V niektorých príkladoch implementácií môže
existovať aspoň dvanásť vrstiev zadržania. V alternatívnych implementáciách môže byť
použitý menší alebo väčší počet zadržovacích vrstiev.
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[0092] Po prvé, pri použití vyhoreného jadrového paliva ako príkladu nebezpečného
materiálu, sa najprv bez modifikovania odoberajú palivové pelety z reaktora. Môžu byť
vyrobené zo spekaného oxidu uraničitého (UO2), keramiky, a môžu zostať pevné a emitovať
len veľmi málo plynu okrem trícia s krátkym polčasom rozpadu. Ak nie sú pelety vystavené
extrémne korozívnym podmienkam alebo iným účinkom, ktoré poškodzujú viac vrstiev
zadržania, bude väčšina rádioizotopov (vrátane trícia) zadržaná v peletách.
[0093] Po druhé, palivové pelety sú rovnako ako v reaktore obklopené rúrkami palivových
tyčí zo zirkónovej zliatiny. Ako bolo opísané, rúrky môžu byť osadené do pôvodných
palivových súborov alebo z týchto súborov vyňaté pre kompaktnejšie balenie.
[0094] Po tretie, rúrky sú umiestnené v utesnených puzdrách kontajnera na nebezpečný
materiál. Puzdro môže byť jednotná konštrukcia alebo konštrukcia z niekoľkých panelov,
pričom panely (napr. bočné, horné, spodné) sú mechanicky spojené (napr. skrutkami, nitmi,
zvarmi atď.).
[0095] Po štvrté, kontajner na nebezpečný materiál môže byť vyplnený materiálom (napr.
pevným alebo kvapalným), ktorý poskytne ďalšiu bariéru medzi materiálom a vonkajškom
kontajnera.
[0096] Po piate, kontajner (kontajnery) na nebezpečný materiál je (sú) umiestnený(é) (ako je
opísané vyššie), vo vrte, ktorý je vyložený oceľovým alebo iným tesniacim pažením, ktoré sa
v niektorých príkladoch rozprestiera pozdĺž celého vrtu (napr. pozdĺž v podstate vertikálnej
časti, zakrivenej časti a v podstate horizontálnej časti). Paženie je upevnené cementovaním a
poskytuje relatívne hladký povrch (napr. v porovnaní so stenou vrtu) na priechod kontajnera s
nebezpečným materiálom, čím sa znižuje možnosť úniku alebo poškodenia počas ukladania
alebo vyzdvihovania.
[0097] Po šieste, cement, ktorý drží alebo pomáha držať paženie na mieste, môže taktiež
poskytovať tesniacu vrstvu na zadržanie nebezpečného materiálu, ak by unikol z kontajnera.
[0098] Po siedme, kontajner na nebezpečný materiál je uložený v časti vrtu (napr. vo v
podstate horizontálnej časti), ktorá je umiestnená v mocnej (napr. 30,48 m – 60,96 m (100 –
200 stôp) sloji horninové formácie, ktorá obsahuje úložnú vrstvu. Úložnú vrstvu je možné
zvoliť aspoň sčasti kvôli geologickým vlastnostiam horninovej formácie (napr. žiadna
mobilná voda, nízka priepustnosť, hustota, primeraná tvárnosť alebo nelámavosť). Napríklad
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v prípade, že horninovou formáciou úložnej vrstvy je ílovitá bridlica, môže tento typ horniny
poskytnúť úroveň zadržania, pretože je známe, že ílovité bridlice zadržiavajú uhľovodíkový
plyn po milióny rokov. Bridlica môže obsahovať soľanku, ale táto soľanka je preukázateľne
nepohyblivá a nie je v kontakte s povrchovou sladkou vodou.
[0099] Po ôsme, v niektorých aspektoch môže mať horninová formácia úložnej vrstvy iné
jedinečné geologické vlastnosti, ktoré ponúkajú ďalšiu úroveň zadržania. Napríklad bridlicová
hornina často obsahuje reaktívne zložky, ako je sírnik železný, ktoré znižujú
pravdepodobnosť, že by nebezpečné materiály (napr. vyhorené jadrové palivo a jeho
rádioaktívny produkt) mohli migrovať úložnou vrstvou bez toho, aby reagovali spôsobmi,
ktoré znižujú rýchlosť difúzie týchto produktov ešte ďalej. Úložná vrstva môže ďalej zahŕňať
zložky, ako je íl a organické látky, ktoré majú obvykle extrémne nízku difuzivitu. Ílovitá
bridlica napríklad môže byť stratifikovaná a zložená z husto sa striedajúcich vrstiev a iných
minerálov. Takáto stratifikácia horninovej formácie v úložnej vrstve, ako pri ílovitej bridlici,
môže ponúknuť túto ďalšiu vrstvu zadržania.
[0100] Po deviate, úložná vrstva môže byť umiestnená hlbšie a pod nepriepustnou vrstvou,
ktorá oddeľuje úložnú vrstvu (napr. vertikálne) od vrstvy s mobilnou vodou.
[0101] Po desiate, úložná vrstva môže byť vybraná na základe hĺbky (napr. 3 000 až 12 000
stôp) tejto vrstvy v podzemných vrstvách. Takéto hĺbky sú obvykle hlboko pod akýmikoľvek
vrstvami, ktoré obsahujú mobilnú vodu, a tak prostá hĺbka úložnej vrstvy poskytuje ďalšiu
zadržovaciu vrstvu.
[0102] Po jedenáste, príkladné implementácie systému úložiska nebezpečného materiálu
podľa tohto opisu uľahčujú monitorovanie uloženého nebezpečného materiálu. Ak napríklad
sledované dáta ukazujú na únik nebezpečného materiálu (napr. zmenou teploty, rádioaktivity
a pod.) alebo dokonca nedovolenú manipuláciu alebo vniknutie do kontajnera, môže byť
kontajner s nebezpečným materiálom vyzdvihnutý na opravu alebo kontrolu.
[0103] Po dvanáste, jeden alebo viac kontajnerov s nebezpečným materiálom môže byť podľa
potreby vyzdvihovaný na periodickú kontrolu, úpravu alebo opravu (napr. s monitorovaním
alebo bez neho). Je teda možné vyriešiť akýkoľvek problém s kontajnermi bez toho, aby sa
umožnil ničím neobmedzovaný priesak alebo únik nebezpečného materiálu z kontajnera.
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[0104] OBR. 5 je schematické znázornenie ďalšieho príkladu implementácie systému úložiska
na uloženie nebezpečného materiálu podľa predkladaného vynálezu. OBR. 5 znázorňuje
príklad implementácie systému 500 úložiska nebezpečného materiálu, ktorý zahŕňa systém
500 úložiska nebezpečného materiálu, obsahujúci vrt 504 vytvorený (napr. vŕtaný alebo inak)
z terénneho povrchu 502 a cez viac podzemných vrstiev 512, 514, 516, a 518. Znázornený vrt
504 je v tomto príklade systému 500 úložiska nebezpečného materiálu usmerneným
(ukloneným) vrtom. Vrt 504 napríklad obsahuje v podstate vertikálnu časť 506 pripojenú k
oblúkovej alebo zakrivenej časti 508, ktorá je zase pripojená k v podstate horizontálnej časti
510.
[0105] Všeobecne sú takéto súčasti systému 500 úložiska nebezpečného materiálu v podstate
rovnaké ako obdobne pomenované súčasti systému 100 úložiska nebezpečného materiálu.
Napríklad znázornený vrt 504 má povrchové (úvodné) paženie 520 umiestnené a osadené
okolo vrtu 504 od terénneho povrchu 502 do určitej hĺbky v zemi. Povrchovým pažením 520
môže byť napríklad rúrkový člen (alebo zostava členov) s relatívne veľkým priemerom,
zasadený (napr. cementovaním) okolo vrtu 504 v plytkej formácii. V tejto implementácii
systému 500 úložiska nebezpečného materiálu siaha povrchové paženie 520 napríklad od
terénneho povrchu pod povrchovú vrstvu 512. Povrchová vrstva 512, v tomto príklade, je
geologická vrstva zložená z jednej alebo viacerých vrstvených horninových formácií.
Povrchová vrstva 512 v tomto príklade v niektorých aspektoch môže alebo nemusí zahŕňať
sladkovodné kolektory, zdroje slanej vody alebo soľanky alebo iné zdroje mobilnej vody
(napr. voda, ktorá sa pohybuje geologickou formáciou). V niektorých aspektoch môže
povrchové paženie 520 izolovať vrt 504 od takejto mobilnej vody a môže taktiež poskytovať
miesto na zavesenie ďalších zostáv pažení, ktoré majú byť inštalované vo vrte 504. Ďalej, aj
keď to nie je znázornené, môže byť nad povrchovým pažením 520 (napr. medzi povrchovým
pažením 520 a povrchom 502 a vnútri povrchovej vrstvy 512) osadené vodiace (riadiace)
paženie, aby sa zabránilo úniku vrtných tekutín do povrchovej vrstvy 512.
[0106] Ako je znázornené, je okolo vrtu 504 pod povrchovým pažením 520 umiestnené a
osadené ťažobné paženie 522. Aj keď sa v tomto príklade označuje ako „ťažobné“ paženie, v
tomto príklade paženie 522 môže, alebo nemusí, byť použité na operácie ťažby uhľovodíkov.
Paženie 522 teda zahŕňa a odkazuje na akúkoľvek formu trubicového prvku, ktorý je zasadený
(napr. cementovaním) do vrtu 504 pod povrchovým pažením 520. V niektorých príkladoch
systému 500 úložiska nebezpečného materiálu môže ťažobné paženie 522 začínať na konci
zakrivenej časti 508 a viesť pozdĺž v podstate horizontálnej časti 510.
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[0107] Ako je znázornené, cement 530 je umiestnený (napr. napustený) okolo pažení 520 a
522 v medzikruží medzi paženiami 520 a 522 a vrtom 504. Cement 530 môže napríklad
zaisťovať paženia 520 a 522 (a akékoľvek ďalšie paženia alebo vložky vrtu 504) v
podzemných vrstvách pod terénnym povrchom 502.
[0108] Ako je znázornené, vrt 504 prechádza podzemnými vrstvami 512, 514 a 516 a končí v
úložnej vrstve 518. Ako bolo uvedené vyššie, povrchová vrstva 512 môže alebo nemusí
obsahovať mobilnú vodu. Podzemná vrstva 514, ktorá je pod povrchovou vrstvou 512, je v
tomto príklade zvodnená vrstva 514. V tomto príklade implementácie systému 500 úložiska
nebezpečného materiálu je od zvodnenou vrstvou 514 nepriepustná vrstva 516. Nepriepustná
vrstva 516 v tomto príklade nemusí umožňovať priechod mobilnej vody. Teda vzhľadom na
zvodnenú vrstvu 514 môže mať nepriepustná vrstva 516 nízku priepustnosť, napr.
priepustnosť v rade nanodarcy. Okrem toho v tomto príklade môže byť nepriepustnou vrstvou
516 relatívne netvárna (t. j. krehká) geologická formácia. Pod nepriepustnou vrstvou 516 je
úložná vrstva 518. Úložná vrstva 518 môže byť v tomto príklade zvolená z niekoľkých
dôvodov ako cieľ pre v podstate horizontálnu časť 510, ktorá ukladá nebezpečný materiál. Vo
vzťahu k nepriepustnej vrstve 516 alebo iným vrstvám môže mať úložná vrstva 518 väčšiu
mocnosť, napríklad medzi 30,48 a 60,96 m (100 a 200 stôp) TVD. Mocnosť úložnej vrstvy
518 môže umožniť jednoduchšie zacielenie a usmernené vŕtanie, čím umožní, aby v podstate
horizontálna časť 510 zostala počas zhotovovania (napr. vŕtanie) vnútri úložnej vrstvy 518.
Ak je vedená približným horizontálnym stredom úložnej vrstvy 518, môže byť v podstate
horizontálna časť 510 obklopená približne 15,24 až 30,48 m (50 až 100 stôp) geologickej
formácie, ktorá obsahuje úložnú vrstvu 518. Úložná vrstva 518 taktiež ďalej nemusí
obsahovať žiadnu mobilnú vodu, napr. kvôli veľmi nízkej priepustnosti vrstvy 518 (napr.
radovo mili – alebo nanodarcy). Okrem toho môže mať úložná vrstva 518 dostatočnú
tvárnosť, takže krehkosť horninovej formácie, ktorá obsahuje vrstvu 518, je medzi približne 3
MPa a 10 MPa. Medzi príklady horninových formácií, z ktorých sa môže vrstva 518 skladať,
patria: ílovitá bridlica a anhydrit.
[0109] V niektorých príkladoch implementáciou systému 500 úložiska nebezpečného
materiálu je úložná vrstva 518 zložená z ílovitej bridlice. Ílovitá bridlica môže mať v
niektorých príkladoch vlastnosti, ktoré zodpovedajú vlastnostiam úložnej vrstvy 518
opísaným vyššie. Bridlicové formácie môžu byť napríklad vhodné na dlhodobé zadržanie
nebezpečného materiálu a na jeho izoláciu od zvodnenej vrstvy 514 (napr. zvodnený kolektor)
a od terénneho povrchu 502. Bridlicové formácie je možné nájsť relatívne hlboko v Zemi,
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obvykle 3 000 stôp alebo viac, a nepriepustne uložené hlbšie než akýkoľvek sladkovodný
kolektor.
[0110] Systém 500 úložiska nebezpečného materiálu zahŕňa taktiež pracovnú zostavu 524
(napr. rúrky, vinuté stúpačky, wireline atď.), ktorú je možné spustiť do vrtu 504 na uloženie
(napr. napustením) nebezpečnej suspenzie 526 do časti vrtu 504 (napr. v podstate
horizontálnej

časti

510). Suspenzia

nebezpečného

materiálu

526

obsahuje

zmes

vytvrditeľného materiálu 528 a nebezpečného materiálu 532. Vytvrditeľným materiálom 528
môže byť cement, cementový materiál, živica, betón, lepidlo, injektážna malta, alebo iný
vytvrditeľný (napr. za určitý známy čas) materiál. Nebezpečným materiálom 532 môže byť
napríklad biologický materiál, chemický materiál alebo jadrový materiál, ako sú pelety
vyhoreného jadrového paliva.
[0111] V prevádzke môže pracovná zostava 524 ukladať (napr. napustením) suspenziu 426
nebezpečného materiálu do v podstate horizontálnej časti 510 vrtu 504. V priebehu času môže
vytvrditeľný materiál 528 v suspenzii 526 tvrdnúť, a tým v podstate zadržať a utesniť
nebezpečný materiál 532 vo vytvrdenej suspenzii a vo vrte 504. Nebezpečný materiál 532
môže byť teda zachytený vo vytvrdenom materiáli 528, vo vrte 504 a v úložnej vrstve 518, čo
poskytuje viac vrstiev zadržania akéhokoľvek produktu nebezpečného materiálu 532. Čas
vytvrdnutia je možné nastaviť tak, aby bol krátky, alebo ho je možné nastaviť na dlhšie
obdobie (roky alebo desaťročia), aby sa uľahčilo skoré vyzdvihnutie, ak je rozhodnuté, že by
bolo výhodné, aby vyzdvihnutie počas prvých niekoľko rokov bolo ľahšie.
[0112] Aj keď to nie je zobrazené, po dokončení operácie napúšťania môže byť do vrtu 504
nad vytvrdenou suspenziou umiestnený uzáver (napr. uzáver 134). Ďalej, akonáhle je
uzavretý, môže byť v systéme 500 nainštalovaný monitorovací systém (napr. ako je
znázornené a opísané s odkazom na jeden alebo viac výkresov OBR. 2B – 2E) na
monitorovanie jednej alebo viacerých premenných súvisiacich s nebezpečným materiálom
532 (napr. teplota, rádioaktivita, vodná para, kyslík, seizmická aktivita, neoprávnená
manipulácia alebo iné).
[0113] OBR. 6A – 6C sú vývojové diagramy, ktoré znázorňujú ukážkové spôsoby 600, 640 a
670, spojené s ukladaním nebezpečného materiálu. Pokiaľ ide o spôsob 600, tento príklad
spôsobu ukladania nebezpečného materiálu môže byť uskutočňovaný v rámci alebo s
pomocou napríklad systému 100 úložiska nebezpečného materiálu, ako je opísaný s odkazom
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na OBR. 1A – 1B a 2A – 2E. Alternatívne môže byť spôsob 600 uskutočnený iným systémom
úložiska nebezpečného materiálu v súlade s predloženým vynálezom.
[0114] Spôsob 600 môže začať krokom 602, ktorý zahŕňa presun úložného kontajnera ústím
vrtu, ktorý siaha na terénny povrch. Úložný kontajner obsahuje nebezpečný materiál, ako je
chemický, biologický alebo jadrový odpad, alebo iný nebezpečný materiál. V niektorých
aspektoch môže byť úložný kontajner transportovaný do ústia priamo z dopravného
prostriedku (napr. nákladného automobilu, vlaku, železnice alebo inak), ktorý priviezol
nebezpečný materiál na miesto vrtu. Transportný obal nebezpečného materiálu počas
prepravy nie je v niektorých aspektoch odstránený pri presune úložného kontajnera do ústia.
V niektorých aspektoch sa takéto transportné obaly odstránia až potom, čo úložný kontajner
celkom vstúpi do vrtu.
[0115] Spôsob 600 môže pokračovať krokom 604, ktorý zahŕňa pohyb úložného kontajnera
vrtom, ktorý obsahuje v podstate vertikálnu časť, prechodovú časť a v podstate horizontálnu
časť. V niektorých aspektoch je vrtom usmernený alebo šikmý vrt. Úložný kontajner môže
byť vrtom presúvaný rôznymi spôsobmi. Nástrojová zostava (napr. rúrková pracovná zostava)
alebo wireline môže zahŕňať vrtný nástroj, ktorý sa spojí s úložným kontajnerom a presúva
(napr. tlačí) úložný kontajner z ústia do horizontálnej časti vrtu. Ako ďalší príklad môže
úložný kontajner jazdiť po koľajniciach inštalovaných vo vrte, napríklad v paženom vrte. Ako
ešte ďalší príklad môže byť úložný kontajner presúvaný vrtom pomocou vrtného traktora
(napr. motorizovaným alebo poháňaným traktorom). V ďalšom príklade môže byť traktor
zhotovený ako súčasť úložného kontajnera. Ako ďalší príklad môže byť úložný kontajner
presúvaný vrtom pomocou tekutiny (napr. plynom alebo kvapalinou), ktorá prúdi vrtom.
[0116] Spôsob 600 môže pokračovať krokom 606, ktorý zahŕňa presun úložného kontajnera
do úložného priestoru umiestneného vnútri alebo pod bridlicovou formáciou. Horizontálna
časť vrtu môže napríklad zahŕňať alebo byť spojená s úložným priestorom a môže byť
vytvorená v sloji ílovitej bridlice v podzemnej zóne. V niektorých aspektoch môže ílovitá
bridlica zahŕňať jednu alebo viac geologických vlastností, ktoré poskytujú tekutine (napr.
plynu a kvapaline) nepriepustnú bariéru proti úniku akéhokoľvek nebezpečného materiálu z
bridlicovej formácie (napr. vertikálne, alebo horizontálne). V alternatívnych aspektoch môže
byť úložný priestor vytvorený v horizontálnej časti vrtu v horninovej formácii, ktorá nie je
ílovitá bridlica, ale zdieľa konkrétne geologické vlastnosti s ílovitou bridlicou (napr. anhydrit
a ďalšie formácie). Horninová formácia úložnej oblasti napríklad môže byť relatívne
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nepriepustná, s hodnotami priepustnosti menšími než 0,001 milidarcy (a dokonca až
nanodarcy). Ako ďalší príklad môže horninová formácia byť tvárna, s krehkosťou menšou než
asi 10 MPa, aby sa predišlo alebo pomohlo predchádzať praskaniu, ktoré by mohlo umožniť
únik nebezpečného materiálu. Krehkosť, ako sa tu používa v príkladných implementáciách, je
pomer pevnosti v tlaku horninovej formácie k pevnosti v ťahu horninovej formácie. Ako ďalší
príklad môže byť horninová formácia relatívne mocná, teda s mocnosťou v blízkosti úložného
priestoru medzi približne 100 a 200 stopami (aj keď tento vynález predpokladá aj formácie s
menšou či väčšou mocnosťou). Ako ďalší príklad môže mať horninová formácia podiel ílu
alebo iného organického materiálu, napr. asi 20 až 30 objemových percent, aby sa napomohlo
tvárnosti.
[0117] Spôsob 600 môže pokračovať krokom 608, ktorý zahŕňa vytvorenie uzáveru vo vrte,
ktorý izoluje úložnú časť vrtu od ústia vrtu. Napríklad akonáhle je úložný kontajner presunutý
do úložného priestoru (alebo potom, čo sú všetky úložné kontajnery presunuté do úložného
priestoru), môže byť vo vrte vytvorený uzáver. Uzáverom môže byť cementová zátka,
nafukovacie tesnenie (napr. paker), alebo iný uzáver, alebo kombinácia týchto uzáverov. V
niektorých aspektoch je uzáver odnímateľný, aby sa uľahčila následná operácia vyzdvihnutia
úložného kontajnera.
[0118] Spôsob 600 môže pokračovať krokom 610, ktorý zahŕňa monitorovanie aspoň jednej
premennej súvisiacej s úložným kontajnerom zo senzoru umiestneného v blízkosti úložného
priestoru. Premenná môže zahŕňať jednu alebo viac z nasledujúcich: teplota, rádioaktivita,
seizmická aktivita, kyslík, vodná para, kyslosť alebo iná premenná, ktorá naznačuje
prítomnosť nebezpečného materiálu (napr. vo vrte, mimo úložného kontajnera, v horninovej
formácii, alebo inde). V niektorých aspektoch môže byť jeden alebo viac senzorov
umiestnených vo vrte, na úložnom kontajneri alebo k nemu pripojených, vnútri paženia
inštalovaného vo vrte alebo v horninovej formácii v blízkosti vrtu. Senzory môžu byť v
niektorých aspektoch taktiež inštalované v oddelenom vrte (napr. v ďalšom horizontálnom
alebo vertikálnom vrte) nabok od úložného priestoru.
[0119] Spôsob 600 môže pokračovať krokom 612, ktorý zahŕňa záznam sledovanej
premennej na terénnom povrchu. Dáta o premennej snímané jedným alebo viacerými
senzormi môžu byť napríklad prenášané (napr.

vodičom alebo bezdrôtovo) do

monitorovacieho systému (napr. riadiaceho systému 146) na terénnom povrchu. Monitorovací
systém môže uskutočňovať celý rad operácií. Monitorovací systém môže napríklad
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zaznamenávať históriu jednej alebo viacerých sledovaných premenných. Monitorovací systém
môže na zaznamenaných údajoch o premenných analyzovať trendy. Ako ďalší príklad môže
monitorovací systém pre každú zo sledovaných premenných zahŕňať jednu alebo viac
prahových hodnôt a poskytnúť indikáciu, keď sú tieto prahové hodnoty prekročené.
[0120] Spôsob 600 môže pokračovať krokom 614, ktorý zahŕňa rozhodnutie, či sledovaná
premenná prekračuje prahovú hodnotu. Napríklad jeden alebo viac senzorov môže
monitorovať rádioaktivitu vo vrte, napr. množstvo žiarenia uvoľneného nebezpečným
materiálom, či už v alfa alebo beta časticiach, lúčoch gama, röntgenovom žiarení alebo
neutrónoch. Senzory môžu napríklad určovať množstvo rádioaktivity v merných jednotkách
curie (Ci) a/alebo becquerel (Bq), rad, gray (Gy), alebo iných jednotkách žiarenia. Ak
množstvo rádioaktivity neprekročí prahovú hodnotu, ktorá by napríklad naznačovala veľký
únik nebezpečného jadrového materiálu z úložného kontajnera, môže sa spôsob 600 vrátiť ku
kroku 610.
[0121] Ak je rozhodnutie „áno“, môže spôsob 600 pokračovať krokom 616, ktorý zahŕňa
odstránenie uzáveru z vrtu. Napríklad v niektorých aspektoch, akonáhle je prekročená
prahová hodnota (alebo hodnoty), môže byť odstránením uzáveru zahájená operácia
vyzdvihnutia. V alternatívnych aspektoch nemusí prekročenie prahovej hodnoty automaticky
spustiť operáciu vyzdvihnutia, alebo odstránenia uzáveru vrtu. V niektorých aspektoch môže
existovať viac sledovaných premenných a rozhodnutie „áno“ nastane, iba ak všetky sledované
premenné prekročia príslušné prahové hodnoty. Alternatívne môže rozhodnutie „áno“ nastať,
ak aspoň jedna sledovaná premenná prekročí svoju príslušnú prahovú hodnotu.
[0122] Spôsob 600 môže pokračovať krokom 618, ktorý zahŕňa vyzdvihnutie úložného
kontajnera z úložného priestoru na terénny povrch. Napríklad akonáhle je odstránený uzáver
(napr. prevŕtaním alebo vyzdvihnutím na povrch terénu), môže byť do vrtu zavedená
pracovná zostava, aby vyzdvihla úložný kontajner (alebo kontajnery) na účely kontroly,
opravy alebo na iný účel. Namiesto odstránenia uzáveru z vrtu na vyzdvihnutie úložného
kontajnera môžu byť v niektorých aspektoch prijaté ďalšie nápravné opatrenia. Ak je
napríklad v kroku 614 rozhodnutie „áno“, môže byť namiesto vyzdvihnutia nebezpečného
materiálu urobené rozhodnutie o vylepšení tesnenia. To je možné dosiahnuť napríklad
vstrekovaním cementu alebo iného tmelu do vrtu, aby sa vyplnil priestor naplnený predtým
plynom.
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[0123] Pokiaľ ide o spôsob 640, tento príklad spôsobu skladovania nebezpečného materiálu
môže byť uskutočnený napríklad pred spôsobom 600. V niektorých aspektoch je vrt, do
ktorého je úložný kontajner v spôsobe 400 presunutý, vytvorený napríklad primárne na
ukladanie nebezpečného materiálu. Alternatívne by vrt mohol byť vytvorený pred
uskutočnením spôsobu 600 a v niektorých aspektoch roky alebo desaťročia pred
uskutočnením spôsobu 600. Vrt mohol byť napríklad pôvodne vytvorený na primárny účel
ťažby uhľovodíkov.
[0124] Spôsob 640 môže začať krokom 642, ktorý zahŕňa vytvorenie (napr. vŕtaním) vrtu od
povrchu terénu po horninovú formáciu. V niektorých aspektoch je horninovou formáciou
ílovitá bridlica alebo iná horninová formácia, ktorá má geologické vlastnosti vhodné na
ukladanie nebezpečného materiálu.
[0125] Spôsob 640 môže pokračovať krokom 644, ktorý zahŕňa inštaláciu paženia do vrtu,
ktoré siaha od terénneho povrchu alebo jeho blízkosti aspoň pozdĺž časti vrtu. V niektorých
aspektoch môže byť paženie inštalované po celej dĺžke vrtu (napr. pozdĺž vertikálnej časti,
prechodovej časti a horizontálnej alebo šikmej časti vrtu).
[0126] Spôsob 640 môže pokračovať krokom 646, ktorý zahŕňa cementovanie paženia vo
vrte. V niektorých aspektoch môže byť cement inštalovaný po celej dĺžke vrtu. Alternatívne
môže byť vo vrte cementovaná iba časť paženia.
[0127] Spôsob 640 môže pokračovať krokom 648, ktorý zahŕňa transport uhľovodíkovej
tekutiny z horninovej formácie, cez vrt a na povrch terénu. V niektorých aspektoch môžu byť
pred ťažbou uhľovodíkových tekutín paženie a vrt najprv dokončené (osvojené), napr.
perforované a hydraulicky štiepené. V niektorých aspektoch, pred alebo po dokončení vrtu,
môže byť rozhodnuté, že v horninovej formácii nie je dostatok uhľovodíkov na ekonomickú
ťažbu.
[0128] Spôsob 640 môže pokračovať krokom 650, ktorý zahŕňa uzavretie vrtu. V niektorých
aspektoch môže uzavretie vrtu zahŕňať cementovanie vrtu, a to aspoň v časti jeho celkovej
dĺžky. V takých aspektoch teda môže byť pred krokom 602 spôsobu 600 vrt znovu vytvorený
(napr. vyvŕtaný), aby sa odstránilo cementovanie alebo iný uzáver. V niektorých aspektoch
nemusí byť krok 650 uskutočnený, pretože krok 602 spôsobu 600 môže byť zahájený priamo
po dokončení ťažby uhľovodíkov v kroku 648.
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[0129] Pokiaľ ide o spôsob 670, tento príklad spôsobu ukladania nebezpečného materiálu je
možné uskutočňovať v rámci alebo s pomocou napríklad systému 500 úložiska nebezpečného
materiálu, ako je opísaný s odkazom na OBR. 5. Alternatívne môže byť spôsob 670
uskutočnený v rámci iného systému úložiska nebezpečného materiálu v súlade s predloženým
vynálezom.
[0130] Spôsob 670 môže začať krokom 672, ktorý zahŕňa vytvorenie vertikálnej časti vrtu z
terénneho povrchu do podzemnej zóny. Spôsob 670 môže pokračovať krokom 674, ktorý
zahŕňa vytvorenie prechodovej časti vrtu, vedúcej od vertikálnej časti podzemnou zónou.
Spôsob 670 môže pokračovať krokom 676, ktorý zahŕňa vytvorenie horizontálnej časti vrtu,
pokračujúcej z prechodovej časti, do alebo pod horninovou formáciou. Horninová formácia
môže byť tvorená ílovitou bridlicou alebo inou horninovou formáciou s vhodnými
geologickými vlastnosťami (napr. priepustnosť, tvárnosť, mocnosť a/alebo podiel ílu alebo
organického materiálu), ktoré naznačujú tekutinovú nepriepustnosť medzi horninovou
formáciou a podzemnou vrstvou, ktorá obsahuje mobilnú vodu. V niektorých alternatívnych
aspektoch však vytvoreným vrtom môže byť v podstate vertikálny vrt, bez prechodovej alebo
horizontálnej časti.
[0131] Spôsob 670 môže pokračovať krokom 678, ktorý zahŕňa napustenie vytvrditeľnej
suspenzie, ktorá obsahuje zmes vytvrditeľného materiálu a materiálu vyhoreného jadrového
paliva do horizontálnej časti vrtu (alebo do vertikálnej časti, pokiaľ žiadna horizontálna časť
nie je). Vytvrditeľný materiál môže zahŕňať napríklad cementový materiál, vytvrditelnú
živicu alebo epoxid, betón, injektážnu maltu alebo iný tekutý materiál, ktorý po stanovený čas
vytvrdzuje na pevnú látku. Vyhorené jadrové palivo, napr. pelety jadrového paliva, môže byť
primiešané do vytvrditeľného materiálu tak, že keď vytvrditeľný materiál stvrdne, sú pelety
vyhoreného jadrového paliva pevne zapustené vo vytvrdenej suspenzii.
[0132] OBR. 7 je schematické znázornenie príkladu ovládača 700 (alebo riadiaceho systému)
pre palubný systém na separáciu paliva. Ovladač 700 môže byť použitý na operácie opísané
predtým, napríklad ako monitorovací riadiaci systém 146, alebo ako súčasť monitorovacieho
riadiaceho systému 146. Ovládač 700 môže byť napríklad súčasťou alebo byť komunikačne
spojený so systémom úložiska nebezpečného materiálu, ako je tu opísané.
[0133] Ovládač 700 má zahŕňať rôzne formy digitálnych počítačov, ako sú dosky s plošnými
spojmi (PCB), procesory, digitálne obvody, alebo iné, ktoré sú súčasťou vozidla. Systém
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môže ďalej obsahovať prenosné pamäťové médiá, napríklad flash disky USB (Universal
Serial Bus). USB flash disky môžu napríklad uchovávať operačné systémy a ďalšie aplikácie.
USB flash disky môžu obsahovať vstupné/výstupné komponenty, ako je bezdrôtový vysielač
alebo konektor USB, ktorý je možné zasunúť do USB portu iného výpočtového zariadenia.
[0134] Ovládač 700 obsahuje procesor 710, pamäť 720, pamäťové zariadenie 730 a
vstupné/výstupné zariadenie 740. Každá zo súčastí 710, 720, 730 a 740 je prepojená pomocou
systémovej zbernice 750. Procesor 710 je schopný spracovávať inštrukcie na uskutočňovanie
v ovládači 700. Procesor môže byť navrhnutý pomocou ktorejkoľvek z radu architektúr.
Procesor 710 môže napríklad byť procesor CISC (Complex Instruction Set Computers),
procesor RISC (Reduced Instruction Set Computer) alebo procesor MISC (Minimal
Instruction Set Computer).
[0135] V jednej implementácii je procesor 710 jednovláknový procesor. V inej implementácii
je procesor 710 viacvláknový procesor. Procesor 710 je schopný spracovávať inštrukcie
uložené v pamäti 720 alebo na pamäťovom zariadení 730, aby zobrazoval grafické informácie
pre používateľské rozhranie na vstupnom/výstupnom zariadení 740.
[0136] Pamäť 720 ukladá informácie v ovládači 700. V jednej implementácii je pamäť 720
počítačom čitateľným médiom. V jednej implementácii je pamäťou 720 volatilná pamäťová
jednotka. V inej implementácii je pamäťou 720 nevolatilná pamäťová jednotka.
[0137] Pamäťové zariadenie 730 je schopné poskytovať veľkokapacitnú pamäť pre ovládač
700. V jednej implementácii je pamäťové zariadenie 730 počítačom čitateľné médium. V
rôznych ďalších implementáciách môže byť úložným zariadením 730 disketové zariadenie,
zariadenie s pevným diskom, zariadenie s optickým diskom, páskové zariadenie, flash pamäť,
polovodičový disk (SSD) alebo ich kombinácia.
[0138] Vstupné/výstupné zariadenie 740 poskytuje vstupné/výstupné operácie pre ovládač
700. V jednej implementácii obsahuje vstupné/výstupné zariadenie 740 klávesnicu a/alebo
polohovacie zariadenie. V inej implementácii obsahuje vstupné/výstupné zariadenie 740
zobrazovaciu jednotku na zobrazovanie grafických používateľských rozhraní.
[0139] Opísané vlastnosti môžu byť implementované v digitálnych elektronických obvodoch
alebo v počítačovom hardvéri, firmvéri, softvéri alebo v ich kombináciách. Zariadenie môže
byť implementované v produkte typu počítačového programu, hmatateľne stelesnenom na
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informačnom nosiči, napríklad v strojovo čitateľnom pamäťovom zariadení, na účely
vykonávania v programovateľnom procesore; a kroky spôsobu môžu byť uskutočňované
programovateľným procesorom vykonávajúcim program tvorený inštrukciami, na účely
uskutočňovania funkcií opísaných implementáciou pomocou spracovávania vstupných dát a
generovania výstupu. Opísané vlastnosti môžu byť výhodne implementované v jednom alebo
viacerých počítačových programoch, ktoré je možné spustiť na programovateľnom systéme
zahŕňajúcom aspoň jeden programovateľný procesor pripojený na príjem dát a inštrukcií a na
prenos dát a inštrukcií do systému na ukladanie dát, aspoň jedného vstupného zariadenia a
aspoň jedno výstupné zariadenie. Počítačový program je súbor inštrukcií, ktoré je možné
priamo alebo nepriamo použiť v počítači na uskutočnenie určitej činnosti alebo na dosiahnutie
určitého

výsledku.

Počítačový

program je

možné

napísať

v

akejkoľvek forme

programovacieho jazyka, vrátane kompilovaných alebo interpretovaných jazykov, a je možné
ho nasadiť v akejkoľvek forme, napríklad ako samostatný program alebo ako modul,
komponent, podprogram alebo inú jednotku vhodnú na použitie vo výpočtovom prostredí.
[0140] Medzi vhodné procesory na vykonávanie programu inštrukcií patria napríklad
mikroprocesory na všeobecné aj špeciálne účely a buď jediný procesor, alebo jeden z
viacerých procesorov akéhokoľvek druhu počítača. Procesor všeobecne prijíma pokyny a dáta
z pamäti len na čítanie (ROM), alebo z pamäti s priamym prístupom (RAM), alebo z oboch.
Základnými prvkami počítača sú procesor na vykonávanie inštrukcií a jedna alebo viac
pamätí na ukladanie inštrukcií a dát. Všeobecne počítač bude taktiež obsahovať, alebo bude
operatívne prepojený na komunikáciu s jedným alebo viacerými veľkokapacitnými
pamäťovými zariadeniami na ukladanie dátových súborov; takéto zariadenia zahŕňajú
magnetické disky, ako sú interné pevné disky a vymeniteľné disky; magnetooptické disky; a
optické disky. Pamäťové zariadenia vhodné na hmatateľné stelesnenie inštrukcií a dát
počítačového programu zahŕňajú všetky formy energeticky nezávislej pamäte, vrátane
napríklad polovodičových pamäťových zariadení, ako sú EPROM, EEPROM, SSD (Solid
State Drive) a flash pamäťové zariadenia; magnetické disky, ako sú interné pevné disky a
vymeniteľné disky; magnetooptické disky; a disky CD-ROM a DVD-ROM. Procesor a pamäť
je možné doplniť alebo začleniť do ASIC (integrované obvody špecifické pre aplikáciu).
[0141] Na zaistenie interakcie s používateľom môžu byť funkcie implementované do
počítača, ktorý má zobrazovacie zariadenie, ako je CRT (katódová trubica) alebo LCD
(displej z tekutých kryštálov) alebo LED (svetelná dióda) monitor na zobrazovanie informácie
používateľovi a klávesnicu a polohovacie zariadenie, ako je myš alebo trackball, pomocou
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ktorého môže používateľ poskytovať počítaču vstup. Tieto činnosti je možné navyše
uskutočňovať prostredníctvom dotykových plochých displejov a ďalších vhodných
mechanizmov.
[0142] Funkcie môžu byť implementované v riadiacom systéme, ktorý obsahuje back-end
komponent, ako je dátový server, alebo ktorý zahŕňa middleware komponent, ako je aplikačný
server alebo internetový server, alebo ktorý zahŕňa front-end komponent, ako je klientský
počítač s grafickým používateľským rozhraním alebo internetový prehliadač, alebo ich
kombinácia. Komponenty systému môžu byť spojené akoukoľvek formou alebo médiom
digitálnej dátovej komunikácie, ako je komunikačná sieť. Medzi príklady komunikačných
sietí patrí miestna sieť („LAN“), rozsiahla sieť („WAN“), siete typu peer-to-peer (majúce adhoc alebo statické členy), gridové výpočtové infraštruktúry a internet.
[0143] Aj keď táto špecifikácia obsahuje mnoho konkrétnych podrobností implementácie,
nemali by tieto byť vykladané ako obmedzenie rozsahu akýchkoľvek vynálezov alebo toho,
čo je možné nárokovať, ale skôr ako opis vlastností špecifických pre konkrétne implementácie
konkrétnych vynálezov. Určité funkcie, ktoré sú opísané v tejto špecifikácii v kontexte
samostatných implementácií, je možné taktiež implementovať v kombinácii v rámci jednej
implementácie. Naopak, rôzne funkcie, ktoré sú opísané v kontexte jednej implementácie, je
taktiež možné implementovať v niekoľkých implementáciách samostatne alebo v akejkoľvek
vhodnej čiastkovej kombinácii. Okrem toho, aj keď môžu byť funkcie vyššie opísané v
zmysle pôsobenia v určitých kombináciách, a dokonca aj pôvodne nárokované ako také, môže
byť v niektorých prípadoch z kombinácie vylúčená jedna alebo viac funkcií patriacich k
nárokovanej kombinácii a nárokovaná kombinácia môže byť zameraná na čiastkovú
kombináciu alebo variant čiastkovej kombinácie.
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Patentové nároky
1. Úložisko (100) nebezpečného materiálu na jadrový odpad, zahŕňajúce:
vrt (104) vedúci do Zeme a zahŕňajúci ústie umiestnené aspoň v blízkosti terénneho povrchu
(102), kde vrt (104) obsahuje v podstate vertikálnu časť (106), prechodovú časť a v podstate
horizontálnu časť (110);
úložný priestor (118) spojený s v podstate horizontálnou časťou (110) vrtu (104), pričom
úložný priestor (118) je vnútri alebo pod bridlicovou formáciou, pričom úložný priestor (118)
je vertikálne izolovaný bridlicovou formáciou od podzemnej zóny (112), ktorá obsahuje
mobilnú vodu (114), a kde bridlicová formácia obsahuje jednu alebo viac husto sa
striedajúcich vrstiev ílu a jej mocnosť v blízkosti úložného priestoru (118) je aspoň asi 30
metrov (100 stôp), a ktorá spomaľuje prienik nebezpečného materiálu jadrového odpadu,
ktorý unikne z úložného kontajnera (126), naprieč bridlicovou formáciou na čas 30 až 50
polčasov rozpadu akejkoľvek konkrétnej zložky nebezpečného materiálu jadrového odpadu;
úložný kontajner (126) umiestnený v úložnom priestore (118), pričom úložný kontajner (126)
je dimenzovaný tak, aby prešiel od ústia vrtu cez v podstate vertikálnu (106), prechodovú a v
podstate horizontálnu (110) časť vrtu (104) až do úložného priestoru (118), pričom úložný
kontajner (126) obsahuje vnútornú dutinu veľkosti uzavretého nebezpečného materiálu
jadrového odpadu; a
uzáver (134) umiestnený vo vrte (104), pričom uzáver (134) izoluje úložnú časť vrtu od ústia
vrtu, pričom buď:
a) úložný priestor (118) je vytvorený pod bridlicovou formáciou a je bridlicovou formáciou
vertikálne izolovaný od podzemnej zóny (112), ktorá obsahuje mobilnú vodu (114); alebo
b) úložný priestor (118) je vytvorený vnútri bridlicovej formácie a je vertikálne izolovaný od
podzemnej zóny (112), ktorá obsahuje mobilnú vodu (114) aspoň časťou bridlicovej formácie.
2. Úložisko (100) nebezpečného materiálu na jadrový odpad podľa nároku 1, kde buď:
a) bridlicová formácia má priepustnosť menšiu než asi 0,001 milidarcy; alebo
b) bridlicová formácia má krehkosť menšiu než približne 10 MPa, kde krehkosť zahŕňa pomer
pevnosti v tlaku bridlicovej formácie k pevnosti v ťahu bridlicovej formácie.
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3. Úložisko (100) nebezpečného materiálu na jadrový odpad podľa nároku 1, kde bridlicová
formácia obsahuje asi 20 až 30 objemových percent ílu alebo organickej hmoty.
4. Úložisko (100) nebezpečného materiálu na jadrový odpad podľa nároku 1, ďalej zahŕňajúce
aspoň jednu zostavu pažníc, ktorá siaha k alebo do blízkosti terénneho povrchu (102), pozdĺž
vrtu (104) a do úložného priestoru (118).
5. Úložisko (100) nebezpečného materiálu na jadrový odpad podľa nároku 1, kde úložný
kontajner (126) obsahuje spojovaciu časť konfigurovanú na pripojenie k aspoň jednému z
nasledujúcich: zostave (124) vrtného nástroja alebo inému úložnému kontajneru (126).
6. Spôsob ukladania nebezpečného materiálu jadrového odpadu zahŕňajúci:
presun úložného kontajnera (126) ústím vrtu (104), ktorý siaha k terénnemu povrchu (102), a
ústie je aspoň v blízkosti terénneho povrchu (102), pričom úložný kontajner (126) obsahuje
vnútornú dutinu veľkosťou uzavretého nebezpečného materiálu;
pohyb úložného kontajnera (126) vrtom (104) zahŕňajúcim v podstate vertikálnu časť (106),
prechodovú časť a v podstate horizontálnu časť (110), kde úložný kontajner (126)
dimenzovaný tak, aby prešiel od ústia vrtu cez v podstate vertikálnu (106), prechodovú a v
podstate horizontálnu časť (110) vrtu (104), pričom bridlicová formácia obsahuje jednu alebo
viac husto sa striedajúcich vrstiev ílu a jej mocnosť v blízkosti úložného priestoru (118) je
aspoň asi 30 metrov (100 stôp), a ktorá spomaľuje prienik nebezpečného materiálu jadrového
odpadu, ktorý unikne z úložného kontajnera (126), naprieč bridlicovou formáciou na čas
medzi 30 a 50 polčasmi rozpadu akejkoľvek konkrétnej zložky nebezpečného materiálu
jadrového odpadu;
presun úložného kontajnera (126) do úložného priestoru (118), ktorý je spojený s v podstate
horizontálnou časťou (110) vrtu (104), pričom úložný priestor (118) je umiestnený vnútri
alebo pod bridlicovou formáciou a je bridlicovou formáciou vertikálne izolovaný od
podzemnej zóny (112), ktorá zahŕňa mobilnú vodu; a
vytvorenie uzáveru (134) vo vrte (104), ktorý izoluje úložnú časť vrtu od ústia vrtu, pričom
buď:
a) úložný priestor (118) je vytvorený pod bridlicovou formáciou a je bridlicovou formáciou
vertikálne izolovaný od podzemnej zóny (112), ktorá obsahuje mobilnú vodu (114); alebo
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b) úložný priestor (118) je vytvorený vnútri bridlicovej formácie a je vertikálne izolovaný od
podzemnej zóny (112), ktorá obsahuje mobilnú vodu (114) aspoň časťou bridlicovej formácie.
7. Spôsob podľa nároku 6, pričom úložný priestor (118) je vytvorený vnútri bridlicovej
formácie a je vertikálne izolovaný od podzemnej zóny (112), ktorá obsahuje mobilnú vodu
(114), aspoň časťou bridlicovej formácie.
8. Spôsob podľa nároku 6, kde bridlicová formácia má geologické vlastnosti zahŕňajúce dve
alebo viac z nasledujúcich:
priepustnosť menšia než asi 0,001 milidarcy;
krehkosť menšia než približne 10 MPa, kde krehkosť zahŕňa pomer pevnosti v tlaku
bridlicovej formácie k pevnosti v ťahu bridlicovej formácie;
mocnosť v blízkosti úložného priestoru aspoň asi 30 metrov (100 stôp); alebo podiel
asi 20 až 30 objemových percent organického materiálu alebo ílu.
9. Spôsob podľa nároku 6, ďalej zahŕňajúci:
pred presunom úložného kontajnera (126) ústím vrtu (104), ktorý siaha k terénnemu povrchu
(102), vyvŕtanie vrtu (104) z terénneho povrchu (102) do bridlicovej formácie.
10. Spôsob podľa nároku 9, ktorý ďalej zahŕňa inštaláciu paženia do vrtu (104), ktoré siaha k
alebo do blízkosti terénneho povrchu (102), pozdĺž vrtu (104) a do úložného priestoru (118), a
kde spôsob ďalej voliteľne zahŕňa cementovanie paženia vo vrte (104).
11. Spôsob podľa nároku 9, ďalej zahŕňajúci, po vytvorení vrtu (104), transport
uhľovodíkovej tekutiny z bridlicovej formácie cez vrt (104) a na terénny povrch (102).
12. Spôsob podľa nároku 6, ďalej zahŕňajúci:
odstránenie uzáveru (134) z vrtu (104); a
vyzdvihnutie úložného kontajnera (126) z úložného priestoru (118) na terénny povrch (102).
13. Spôsob podľa nároku 6, ďalej zahŕňajúci:
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monitorovanie aspoň jednej premennej súvisiacej s úložným kontajnerom (126) zo senzoru
umiestneného v blízkosti úložného priestoru (118); a
záznam sledovanej premennej na terénnom povrchu (102), pričom voliteľne sledovaná
premenná zahŕňa aspoň jednu z nasledujúcich: úroveň radiácie, teplota, tlak, prítomnosť
kyslíka, prítomnosť vodnej pary, prítomnosť kvapalnej vody, kyslosť alebo seizmickú
aktivitu.
14. Spôsob podľa nároku 13, ktorý na základe prekročenia prahovej hodnoty pri sledovanej
premennej ďalej zahŕňa:
odstránenie uzáveru (134) z vrtu (104); a
vyzdvihnutie úložného kontajnera (126) z úložného priestoru (118) na terénny povrch (102).
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