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Abstrakt: 
Cílem této metodiky je popsat instrumentaci a postup při provádění stopovacích 

migračních zkoušek s použitím radionuklidů ve vzorcích hornin s puklinovou propustností.    

Vypracované postupy umožňují charakterizaci a instrumentaci vzorku s puklinou, přípravu 

stopovacího experimentu, provedení experimentu, včetně analytických postupů, a 

v neposlední řadě využití výsledků experimentu pro modelování transportu v dané sekci 

hornového vzorku. Na základě modelových přístupů je částečně možné predikovat 

budoucí chování radionuklidů puklinových systémech. 

Vyvinutou instrumentaci a postupy je možno využít zejména pro stanovení parametrů 

pukliny pro popis transportních procesů kontaminantů, včetně radionuklidů, ale také 

např. pro verifikaci modelových případů pro vývoj transportních softwarů, kdy je možno 

se zabývat definováním neurčitosti při transportních výpočtech či citlivostní analýzou. 

Data popisující parametry pukliny i chování radionuklidů v puklinových systémech 

krystalických hornin pak představují nutný vstup do výpočtů, hodnotících dopad migrace 

radionuklidů na člověka a životní prostředí.  
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