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I n g . M i l o s l a v B o h á č ,
ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského, Praha

RADIOřTUKLIDY k IONIZUJÍCÍ ZAZENÍ VE VODNÍM
HOSPODÁŘSTVÍ

Odborná skupina pro čistotu vod a hospodaření
s vodou ČSVTS zajištuje již tradičně celostátní kon-
ference zaměřené na problematiku radionuklidů a ioni-
zujícího záření ve vodním hospodářství. I. - IX« kon-
ference byly s ohledem na účelovost problematiky pořá-
dány podle potřeby v období 1959 - 1978 •

Tématické zaměření odráželo hlavní požadavky a
úkoly vodního hospodářství v daném období a je možné je
charakterizovat jako seznámení s problematikou a aktu-
álností radioaktivity ve vodním hospodářství, radio-
chemickými stanoveními ve vodě a prostředí, přístrojo-
vou technikou, zdroji radioaktivního znečištění - těž-
bou uranové rudy, radioaktivním spadem, dekontaminací
odpadních vod, využitím ionizujícího záření, hygienic-
kými aspekty výskytu radionuklidů ve vodě, úpravou vod
k pitným účelraů a v posledním období i vlivem jaderných
technologií na vodní prostředí.

V současné době s projektováním a budováním jader-
ných elektráren - vládou byl stanoven úkol vybudovat a
uvést do provozu 3520 MW v jadrných elektrárnách do ro-
ku 1985 a cca dalších 6-6,6 tis. MW v letech 1986 -
1990 - se dostávají do popředí zájmu veřejnosti zejména
otázky spojené se zabezpečením zásobení jaderných elek-
tráren vodou a vlivem odpadů na kvalitu vody a ovzduší
v blízkém i vzdáleném okolí zařízení •

Z hlediska potřeb a zabezpečování úkolů vodního
hospodářství v souvislosti s realizací jaderného pro-
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gramu a zároveň zabezpečením ochrany našeho vodního
bohatství a souvisejících částí životního prostředí
před nadměrným radioaktivním znečištěním je zapotřebí
věnovat pozornost zejména následujícím okruhůai problé-
mů :

- vodohospodářské bilanci jaderných elektráren
- vodnímu hospodářství reaktorové části a problematice
nadbilance

- způsobům čištění jednotlivých druhů odpadních vod
- průzkumu jakosti povrchových a podzemních vod v lo-
kalitách uvažovaných pro výstavbu JE

- podchycení vlivu provozu JE na povrchové a podzemní
vody, prognose vlivu na jakost vod

- ochraně podzemních vod, vodohospodářskému zabezpeče-
ní skládek odpadů

- vlivu radionuklidů na vodní biocenózu
- bezpečnosti provozu reaktoru a vlivu případné havá-
rie na vodní zdroje.

K zabezpečení těchto úkolů byl v rámci vodního
hospodářství založen program výzkumu vodohospodářské
problematiky jaderných elektráren v našich podmínkách.
Některé výsledky budou prezentovány na této konferenci«
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I n g . J a r o s l a v P l a i n e r , C S c .
Ministerstvo lesního a vodního hospodářství CSR Praha

ROZVOJ JADERNÍ ENERGETIKY Z HLEDISKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Rozvoj jaderné energetiky se přímo i nepřímo do-
týká řady činností vodního hospodářství» Hlavním klad-
ným přínosem rozvoje jaderné energetiky pro vodní hos-
podářství, i když se jedná o vliv nepřímý, je zastavení
rozvoje elektráren na hnědé uhlí a s tím spojený anize-
ný trend ve znečištování ovzduší a snížení tempa devas-
tace lesů, jako jednoho ze základních faktorů ovlivňu-
jících odtokové poměry.

Současně však přináší rozvoj jaderné energetiky i
některé vodohospodářské problémy, vyplývající především
ze skutečnosti, že se jedná o problematiku v našich pod-
mínkách zcela novou, se kterou tedy nejsou žádné domácí
zkušenosti a proto při jejich řešení se musí vycházet
ze zkušeností zahraničních a vhodně je přizpůsobovat
našim přírodním a společenským podmínkám. Hlavní problé-
my, které se v této souvislosti dotýkají vodního hospo-
dářství, je možno rozdělit do následujících základních
skupin:

- lokalizace jaderných elektráren

- chlazení jaderných elektráren

- radioaktivní odpady
- zásobování pitnou vodou .

Specifické podmínky Československa kladou mimo-
řádné nároky na výběr lokalit vhodných pro výstavbu a
provoz jaderných elektráren. Z ekonomických důvodů by
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bylo nejvhodnější je umísťovat do blízkostí velkých spo-
třebitelů elektřiny a tepla, tedy k velkým centrům osí-
dlení a průmyslu. Ha druhé straně se vyžaduje hygienic-
ké pásmo asi 3 km široké bez trvalého osídlení a v dal-
ších asi 2 km pásmu existují určité omezení hospodář-
ské,, rekreační a jiné činnosti.Počet lokalit jaderných
elektráren vyhovujících všem kriteriím je omezený a kon-
cepce rozvoje jaderné energetiky je proto založena na
maximálním využití lokalit a předpokládá se proto mimo
výjimečné případy budovat v každé lokalitě vhodné pro
jadernou elektrárnu kapacitu 4 x 1*000 MW. Taková kon-
centrace výkonu vyvolává všestranné nároky nejrůzněj-
šího druhu, charakterizované např. těmito ukazateli:

- staveniště o ploše asi 350 ha, z toho 150 ha zaříze-
ní staveniště,

- počet pracovníků ve všech směnách 3200,

- potřeba chladicí vody 4,8 m / s ,
- investiční náklady asi 40 mld Kčs.

Současně lze konstatovat, že tato vysoká koncen-
trace výkonu působí rovněž na výběr vhodných lokalit
pro jaderné elektrárny a dále je omezuje. Z uvedeného
vyplývá, že umístění jaderných elektráren nelze dosta-
tečně podřídit vodohospodářským aspektům, ale naopak
je nutno počítat s tím, že některé lokality nejsou vo-
dohospodářsky ideální a přinášejí nebo budou přinášet
nutnost řešení vodohospodářských problémů .

V současné době je v Československu uvažováno asi

se 30 - 40 lokalitami, na kterých by bylo možno jaderné

elektrárny budovat a rja prověřování některých dalších

lokalit se ještě pracuje .

Odvětví vodního hospodářství spolupracovalo s od-

větvím energetiky již v etapě základního výběru lokalit

pro jaderné elektrárny, tyto práce byly úspěšně koordi-
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novány a je proto možno konstatovat, že pro všechny
hlavní vybrané lokality je možno zajistit dostatek chla-
dicí vody, i když vzhledem k vysokým požadavkům bude nut-
no s výjimkou Dunaje a dolního labe počítat vždy s vý-
stavbou vodní nádrže.

Chlazení_£adera;£ch_elektráren

Účinnost jaderných elektráren, tj. přeměna tepel-
né energie na energii elektrickou, je zatím nižší než
u elektráren na tuhá paliva a požadavky na množství
chladicí vody na jednotku instalovaného výkonu jjgou to-
dy vyšší, a to asi o 25 %. Hoční využití instalovaného
výkonu u elektráren na tuhá paliva se pohybuje okolo
50 % /asi 4.400 hodin ročně z 8.760 možných/. Ü ja-
derných elektráren má roční využití Sinit 6.000 -
7.000 hodin /kratší doba oprav a rekonstrukcí a převede-
ní krytí špiček spotřeby elektřiny na vodní elektrárny,
tepelné elektrárny a přečerpávací vodní elektrárny/.
Toto vyšší využití instalovaného výkonu znamená, že
roční objem odebrané chladicí vody by měl být zhruba
o polovinu vyšší oproti elektrárnám na tuhá paliva, ne-
bereme-li v úvahu další výše uvedené zvýšení v důsledku
nižší účinnosti.

Orientačně byla zkoumána možnost chlazení jaderných
elektráren vzduchem. Kromě nejasností technického charak-
teru se tento způsob zatím jeví jako nákladný a proto se
s ním uvažuje pouze ve výjimečných případech ve vzdále-
nějších časových úrovních, zhruba po roce 2000.

Koncepce chlazení jaderných elektráren je tedy za-
ložena na recirkulačním vodním chlazení s využitím chla-
dicích věží. Jde o provozně vyzkoušený systém na existu-
jících elektrárnách na tuhá paliva, který dává předpo-
klad, že i při vysokých instalovaných výkonech by nemě-
ly vznikat ani provozní závady, ani negativní ovlivňo-
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vání teplotních poměrů v toku, do kterého budou ote-

plené chladicí vody vypouštěny. Přípustné limity te-

pelného znečištění jsou upraveny nařízením vlády ČSR

č. 25/75 Sb. a to pro toky vodárenské hodnotou 20°C

a pro toky ostatní hodnotou 26°C.

Potřeba chladicí vody v průběhu roku kolísá v zá-

vislosti na klimatických podmínkách a požadavcích na vý-

robu elektrické energie mezi hodnotami přibližně 0,9 -

1,3 l/s na 1 MV7 instalovaného výkonu a nenávratná spo-

třeba vody mezi hodnotami 0,7 - 1,0 l/s na 1 MW insta-

lovaného výkonu.

Z hlediska vodního hospodářství se člení radio-
aktivní odpady na plynné, tekuté a pevné, neboí v tom-
to členění mají různou závažnost pro hospodaření s vo-
dou a rozdílnou vazbu na zákon č. 138/73 Sb., o vodách.

a/ plynné radioaktivní odpady

Radioaktivní plynné odpady se mohou v důsledku

především srážkové činnosti dostat do povrchových nebo

podzemních vod a jsou tedy nepřímým zdrojem jejich

radioaktivního znečištění. Zákon č. 138/73 Sb. tyto

druhy odpadů a způsob jejich vypouštění neupravuje.

Línožství radioaktivních plynů vypouštěných do ovzdu-

ší je ve srovnání s tekutými a pevnými odpady malé a

v současné době lze proto předpokládat, že úprava množ-

ství a způsobu jejich vypouštění upravená hygienický-

mi předpisy je dostatečná i pro ochranu povrchových a

podzemních vod.

b/ tekuté radioaktivní odpady

Hlavní Část radioaktivních odpadních vod předsta-

vují tritiové vody, které vznikají v průběhu jaderné
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reakce v reaktoru a jsou z něj pravidelně odpouštěny.

Ostatní radioaktivní vody zahrnují splaškové vody ze

specielní prádelny a hygienických zařízení, odpadní vo-

dy z odluhů z parních generátorů, z praní a regenerace

filtrů apod.

Jejich vypouštění do povrchových vod je upraveno
zákonem č. 138/73 3b., o vodách v § 23 v tom smyslu,
že ten "kdo vypouští tyto vody je povinen dbát, aby
jakost povrchových nebo podzemních vod nebyla ohrože-
na nebo zhoršena. Za tím účelem je povinen zejména za-
jišíovat zneškodňování vypouštěných vod způsobeni od-
povídajícím současnému stavu technického pokroku» Po-
drobnosti přípustného stupně znešitění upravuje naříze-
ní vlády ČCR č. 25/75 Sb.,které požaduje, aby nebyl po-
rušen :

- stav povrchových vod, při němž nedochází k porušová-
ní hygienických požadavků na ochranu zdraví před
ionizujícím zářením ve smyslu vyhlášky ministerstva
zdravotnictví ÖSR č. 59/72 Sb.,

- stav povrchových vod, při němž nedochází k toxické-
mu působení radioaktivních látek na vodní organismy,

- stav povrchových vod, při němž není porušena jejich
samočisticí schopnost.

V posledním období jsou diskutovány poslední dva
požadavky, nebot nařízení vlády ČSC č. 25/75 Sb« ne-
stanovuje konkrétní hodnotová kritéria, při kterých do-
chází k toxickému působení radioaktivních látek na vod-
ní organismy a k porušení samočisticí schopnosti toků .
Současný stav poznání umožňuje pro podmínky nejaktuál-
nějších lokalit jaderných elektráren Dukovany a Teme-
lín konstatovat, že nedojde-li k toxickému působení
radioaktivních látek ne vodní organismy, nebude vli-
vem působení radioaktivních látek změněna samočisti-
cí schopnost vody v tocích, nebot je závislá především
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na vhodné, přirozené skladbě vodních organismů. Řeše-

ní přípustného radioaktivního znečištění je proto mož-

no soustředit na řešení toxického působení radioaktiv-

ních látek na vodní organismy.

Jak již bylo výše uvedeno, jsou u jaderných elek-
tráren s lehkovodním reaktorem rozhodující radioaktiv-
ní látkou v kapalných odpadech tritiové vody, nebot
za normálního provozu představují více než 99 % vy-
pouštěné beta aktivity v kapalných odpadech. Ochrana
proti toxickému působení radioaktivních látek na vodní
organismy se proto zaměřuje na tritiové vody.

Pod pojmem toxického působení radioaktivních lá-

tek na vodní organismy se rozumí všechny škodlivé vli-

vy působené vnějším a vnitřním ozářením i fyzikálními •

a chemickými vlastnostmi těchto látek. Všechny tyto

vlivy nejsou zatím dostatečně prozkoumány a pro prak-

tické vodohospodářské účely se proto doporučuje hodno-

tit tyto vlivy v návaznosti na systém limitních ukaza-

telů přípustného znečištění vod podle nařízení vlády

Č3P. č. 2 5/75 Sb. rovněž limitní přípustnou koncentra-

cí, respektive objemovou aktivitou, radioaktivních lá-

tek ve vodních tocích. Podle současných znalostí je

možno označit z tohoto hlediska aa přípustnou objemo-

vou aktivitu tritia ve vodních tocích pod výpustmi

z jaderných elektráren 5.000 Bq/1.

Jelikož je třeba obvykle přihlédnout přitom k
řadě dalších faktorů, jako je potřeba rezervace části
ředicí kapacity průtoků pro další rozvoj jaderné ener-
getiky a jiné použití radioaktivních látek v dotčeném
povodí, pro nerovnoměrný rozvoj vodních organismů v
jednotlivých obdobích roku apod. , je účelné stanovit
limitní hodnotu objemové aktivity tritia ve vodním to-
ku pod vyústí odpadních vod z jaderné elektrárny jako
referenční hodnotu odvozenou z celkové produkce tritia
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za rok, např. podle následujícího vzorce:

k.CAT
RAT

Q . t
+ ATV, kde

RAT = referenční objemová aktivita tritia ve vodoteči
pod vyústí odpadních vod z jaderné elektrárny
/Sq/1/,

k = koeficient nerovnoměrnosti: k = 0,5 pro období

intenzivní tvorby vodního květu v nádrži ležící

pod zaústěním odpadních vod / cca 1 - 2 měsíce

v roce/ a k = 1,5 pro ostatní období,

CAT si celková aktivita v odpadních vodách vypouštěných

z jaderné elektrárny za rok (Bq/r),

Q-I^CA
 s přirozený průtok QTC-CJ V místě vypouštění odpad-

ních vod z jaderné elektrárny (l/s)

t s počet sekund za rok (s/r),

ATV = průměrná objemová aktivita tritia ve vodoteči nad

zaústěním odpadních vod z jaderné elektrárny před

uvedením jaderné elektrárny do provozu (Bq/1)

c/ tuhé radioaktivní dopady

Tuhé radioaktivní odpady tvoří především vyhořelé

palivové články, které představují nejzávažnější zdroj

radioaktivního odpadu. Bepředpokládá se však jejich pří-

má likvidace, ale regenerace na nové jaderné palivo.

Dalším druhem tuhých radioaktivních odpadů je různý

kontaminovaný materiál, části technologického zaříze-

ní, laboratorní zbytky, solidifikované plynné a kapal-

né odpady apod.

Zákon o vodách upravuje skladování těchto látek
v podzemí a v zemských dutinách nebo pokud jejich skla-
dování ohrožuje jakost vody. Ve smyslu § 13 citovaného
zákona může vodohospodářský orgán stanovit podmínky pro
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tyto způsoby skladování a to s přihlédnutím k místním
konkrétním vodohospodářským podmínkám.

2ásobování_2itnou_vodou

Potřeba pitné vody pro pracovníky jaderné elek-
trárny by pro plánovanou kapacitu 4*000 MW neměla po-
dle platných předpisů překročit s dostatečnou rezervou
5 - 10 l/s.a ve špičce 10 - 30 l/s. Podle dostupných
pramenů není další pitná voda nezbytně, nutné pro pro-
vozní účely. Problematika zásobování pitnou vodou vSak
musí být chápána v širších souvislostech, V dopravně
dostupné vzdálenosti od jaderné elektrárny musí být si-
tuováno ubytování pracovníků jaderné elektrárny a je-
jich rodinných příslušníků a potřeba vody pro tyto úče-
ly může dosáhnout již hodnoty 50 i více litrů za sekun-
du. Současně lze předpokládat bezprostřední nebo postup-
nou výstavbu provozů využívajících odpadního tepla z ja-
derné elektrárny, které budou klást rovněž požadavky na
pitnou vodu. Zásobování pitnou vodou oblasti jaderné
elektrárny patří proto k závažným problémům vodního hos-
podářství, které je třeba řešit vždy s přihlédnutím k
místním specifickým podmínkám.
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Ing. Jaroslav R ů ž i č k a ,

Státní vodohospodářská inspekce Praha

RADIAČIffi-EKOLOGICKA* HLEDISKA V JAKOSTI VOD.

Zejména v souvislosti s rozvojem jademě-ener-
getického průmyslu- je věnována pozornost významnému
problému přípustnému zatížení životního prostředí ra-
dioaktivními látkami. Jejich účinky jsou lidskými smy
sly nepozorovatelné a základním problémem je zde vě-
decké zdůvodnění přípustné zátěže zdroji ionizujícího
záření. Je logické, že v prvé etapě byl předmětem záj-
mu ochrany člověk. Lidský organismus patří k radiačně
nejcitlivějším složkám biosféry a zájem ochrany jeho
zdraví především je v ochraně před dlouhodobými účin-
ky chronicky působících malých dávek •

Radiačně-hygienická kritéria posuzování zdrojů

ionizujícího záření se opírají o hodnocení pomocí t.

zv. dávkového ekvivalentu t.j. energie záření zachy-

cené živou hmotou. Vychází se zde dále ze závěru, že

není průkazná existence bezpečné prahové dávky jak

u genetických poškození, tak i u poškození somatických «

Radiačně-hygienická hlediska posuzování vlivů

zdrojů radioaktivních látek do prostředí vycházejí

z vyčíslení dávek na t.zv. kritickou skupinu obyvatel

kritickou cestou. Radiační bezpečnost je docílena,ne-

níli tato dávka na kritický orgán člověka cestou vnitř-

ní exposice v průměru vyšší než 5 mSv/r. Z této dávky

jsou odvozeny mezní příjmy jednotlivých radionuklidů

inhalací nebo ingescí. V tabulce č. 1 je uveden pře-

hled přípustných koncentrací pro hlavní radioizotopy
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odvozených z velikosti přípustné ingesce dle vyhlášky

o. 59/72 Sb. Uvedený předpis dále stanoví věcně neur-

čitou zásadu minimalizace zátěže člověka ionizujícím

zářením.

Vypouštěné radioaktivní látky do povrchových vod

mají kritickou cestu přes odběry pitné vody, vstupem

do potravinového řetězce použitím vody pro závlahy, po-

užitím kontaminovaných ryb apod., respektive vnějším

ozářením při koupání. I-.íarej /1975/ uvádí podrobný po-

stup, jak se jednotlivé kritické cesty vyhodnocují •

Hadiačně-hygienický přístup dle citovaného předpi-
su má v oblasti hodnocení přijatelnosti kontaminace ži-
votního prostředí několik závažných nedostatků. V prvé
řadě určení stupně ochrany na základě průměrné exposi-
ce dospelých členů kritické skupiny nevylučuje výrazné
překročení dávkového ekvivalentu u jednotlivců a lze
oprávněně očekávat, že např. u dětí mající podstatně
menší kritické orgány bude skutečná dávka vyšší. U vnitř-
ního ozáření je třeba hodnotit celkový" radiobiologicky
účinek, který nelze opřít jen o absorbovanou dávku, ale
i o transinutační efekt daného radionuklidu, měnícího
zcela zásadně svoji chemickou povahu. Dále hodnocení
přípustnosti daného radionuklidu jako samostatného ele-
mentu není zdůvodněné v těch případech, kdy je prvním
členem rozpadové řady. ustavení radioaktivní rovnováhy
znamená zmnožení zdrojů ionizujícího záření. líadiačně-
hygienický přístup k posuzování zdrojů znečištění vod
neuvažuje dále přírodní pozadí s výjimkou změn způsobe-
ných lidskou činností. Uvedený princip je v praxi znač-
ně sporný a většinou obtížně definovatelný.

V řadě případů mohou být také zásadní pochybnosti
o určení kritické skupiny obyvatel, jejíž rozsah může
být proměnlivý a ovlivnitelný především změnami život-
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ní ho stylu. ITavrhované použití bezpečnostních koefi-
cientů je ve své podstatě natolik problematické, že
mohou být zdrojem pouze málo věcné diskuse a základem
pro ustupování požadavků na potřebná opatření snižují-
cí zátěž prostředí radioaktivními látkami.

Radiačně-hygienická kritéria při aplikaci na li-
mitování zátěže povrchových vod v podstatě připouště-
jí velmi výrazné zvýšení úrovně radioaktivity v rela-
ci nejen k přírodnímu pozadí, ale i ke zvýšené úrovni
vzniklé velmi nežádoucím rozptylem radioaktivních lá-
tek po atomových výbuších. Lze dokonce dojít k závěru,
že tato kritéria umožňují rozvoj jaderné energetiky
prakticky bez základního zneškodnění radioaktivních
vod. V tabulce č. 2 je uveden výpočet vlivu JE Duko-
vany na kvalitu vody v Jihlavě za hypotetického předpo-
kladu, že radioaktivní odpadní vody z reaktorové Části
by nebyly čištěny a srovnání s nejvýše přípustnými kon-
centracemi odvozenými z velikosti přípustné ingesce
podle vyhlášky č. 59/72 Üb.

Lze tedy oprávněně pochybovat o tom, zda přístup

čistě radiačně-hygienický je optimální zejména tehdy,

kdy je třeba uvážit vliv vypouštěných radioaktivních

látek na celé přírodní prostředí, jehož složky je mo-

hou koncentrovat. Je-li základní přístup orientován

pouze na člověka- ,ztrácí se potom zřetel ochrany těch

organismů v přírodě, které menší radiosensitivnost mo-

hou převážit uvedenými koncentračními pochody.

Jak bylo řečeno, radiačně-hygienické normativy

ochranu přírodního prostředí plně nezaručují a nemo-

hou být proto jediným vodítkem posuzování jednotlivých

případů vypouštění radioaktivních látek. Doplňující

kritéria přináší radiační ekologie, jejíž základním
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cílem je zabránit nepřijatelnému poškozování přírodní-

ho prostředí jako celku. Lze soustředit dostatek argu-

mentů ve prospěch tohoto nového přístupu, kterým lze

doplnit přístup k hodnocení opírající se pouze o hle-

disko radiačně-hygienické. Je nutno zdůraznit, že ře-

šení základního problému - vědecké zdůvodnění norem

ochrany jednotlivých složek prostředí- je zatím v po-

čáteční fázi rozvoje a bude vyžadovat rozsáhlé propra-

cování. Vorobjev /1980/ zavádí v uvedené oblasti pojem

"radioekologická kapacita životního prostředí", čímž

je definován max. přípustný obsah radionuklidů v kri-

tické komponentě ekosystému, při němž není ještě naru-

šena jeho činnost, lie lze vyloučit, že normativy odvoze-

né z radioekologických hledisek budou přísnější než li-

mity rediačně-hygienické.

V oblasti jakosti povrchové vody normativy radio-
ekologické by měly respektovat požadavek, aby nedošlo
1c toxickému působení radioaktivních látek na vodní orga-
nismy. Uvedená zásada je také vyjádřena ve vl. nařízení
č. 25/75 Sb. Bagatelizace té" o zásady není věcně opod-
statněna, což lze doložit na následujícím příkladu:

Odpadní vody obsahující Ra jsou vypouštěny do

toku s Q 10 l.s"1 /Qoťp 2 l^s"1/, který se dále vlévá
p —V

do toku s Q 1 000 l.s , kde je prvý vodárenský odběr.

Za předpokladu možného vyčerpání limitu ingesce z 30 %

cestou pitné vody by v tomto profilu bylo možno při-

pustit 0,556 B .1 . V toku bezprostředně ovlivněném

odpadními vodami by potom mohl být obsah Ra 55,o

Bq.l a při Q355 dokonce 278 Bq.l" . V daném případě

není uvažováno přírodní poaadí, ani záchytné pochody

v pevných materiálech toku .
Jestliže by měla být respektována zásada ochrany

vodní biocenózy, potom dle Justýna /1975/ by měl být
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použit normativ pro Ra 0,370 Bq.l""1 již v málovod-
ném bezprostředně ovlivněném toku a to jjři Q35C Vý-
sledná koncentrace v místě vodárenského odběru při
Q by potom byla 0,0007 Bq.l"1.
Z uvedeného příkladu je zřejmé, že v případech vzdále-
nějších odběrů vody z ovlivněných toků je člověk lépe
chráněn použitím kritérií, opírajících ae o ochranu
vodní biocenózy«

Při radioekologickém hodnocení vypouštění radioak-
tivních látek do povrchových vod je třeba brát do úvahy
též skutečnost, že převážná většina radionuklidů se in-
tensivně kumuluje do biomasy i do sedimentů. Za této
situace vznikají sekundárně místa v korytě toku, kde se
vytváří v podstatě deponie radioaktivního odpadu. Pou-
žití kritérií radiační ochrany prakticky vylučuje zá-
branu výrazné kontaminace říčních sedimentů .

Výzkum v této oblasti je zatím v počátečním stá-
diu a, tvorba normativů z hlediska bezpečnosti vodní bio-
cenózy se zatím opírá o ne zcela kompletní podklady.
Vysvětlení je v metodické náročnosti zjištování prvních
negativních vlivů na jednotlivé druhy vodní biocenózy
a v bezpečném nalezení těch organismů, které vykazují
největší radiosensitivnost. Poslední výsledky výzkumu
uvádí Justýn /I980/.

i^di oakt ivi ta

Stav normativů radioaktivních látek v pitné vodě
je mnohem konkrétnější, než je tomu u vod povrchových.
í.íezní hodnoty jsou stanoveny GSÍJ 83 06ll hodnotami
0,1 Bq.l"1 pro celkovou alfaaktivitu a 1 Bq.l pro
celkovou betaaktivitu. Případné překročení je možné
za podmínek souhlasu příslušného orgánu hygienické
služby. Normativy jsou celkově v relaci s doporučením
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pracovní skupiny Y/HO z r. 1978. Tato skupina navrhla
velmi progresivní rozdelení celkové zátěže na uzanč-
ně stanovený podíl, který by měl být zachován pro pit-
né vody hodnotou 0,05 mSv. Doporučení pracovní skupiny
zdůrazňuje, že obsah radioaktivních látek v pitných vo-
dách by měl být udržován nejen ne bezpečné úrovni, ale
na co nejnižší, rozumně dosažitelné hodnotě. Uvedená zá-
sada vyústuje v závěr, že radioaktivní odpadní vody by
se neměly dostávat do využívaných vodních zdrojů«

Radioekologie není zatím schopna navrhnout uce-

lený systém kvalitativních normativů v oblasti ochrany

povrchových vod. I.'uže se zatím opírat jen o neúplné

informace jak jednotlivé radionuklidy ovlivňují jed-

notlivé články biocenózy. V této oblasti by měl být

brán zřetel také na souběžné působení radioaktivních

a chemických látek, které se obvykle v odpadních vodách

také vyskytují. V tomto směru bude třeba vykonat ještě

hodně práce. Podobně je třeba vypracovat kritéria při-

jatelného znečištění pevných materiálů nacházejících se

v korytě vodních toků .

Radiačně-hygienická hodnocení vedou celkově k

nepřiměřeně vysoké zátěži složek životního prostředí,

není-li vliv zdrojů ionizujícího záření na člověka bez-

prostřední, určitý pokrok by mohl být docílen tehdy,

jestliže by byly lépe propracovány kritéria minimali-

zace zátěže. Navrhované ekonomické limity redukce dáv-

kového ekvivalentu samy o sobě nepostačují, nejsou-li

provázena hlubšími technickými znalostmi o tom, jak

lze co nejefektivněji snížit míru radioaktivních emi-

sí či radioaktivních odpadů. Dosavadní zkušenosti uka-

zují, že tato cesta je u nás zatím doménou spíše ne-

přesných globálních odhadů, než systematického a ze-
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vrubného přezkoumání všech možných alternativ»

Pro naše podmínky posuzování zdrojů radioaktiv-

ních odpadních vod by mělo být celkově založeno na od-

lišné praxi, než je tomu dosud. Základem jakéhokoliv

hodnocení by měly být závazné limity odvozené z refe-

renčních úrovní, které by měly respektovat zásady cel-

kové minimalizace zátěže, vliv na vodní biocenózu, ví-

ceúčelové využití vodních toků i celkovou snahu nepři-

pustit, aby toky sloužily jako zdroj deponie radioaktiv-

ních látek .
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Tabulka č. 1

Hodnoty HPK hlavních radionuklidů odvozených

z přípustné ingesce /vyhláška 59/72/

HPK Bq.l"1

l,2.1O5

6,O.1O4

4,6.1O3

4.4.1O3

2,9.104

2,2.103

1,8.103

2.3.103

3,5.1O3

6,5.1O2

3,4.1O4

4,4.1O2

Í^.IO1

2.6.1O3

9,1.1O3

4,4.105

7.4.102

2,1.1O3

2,8.102

8,8.10?
3,2.10*

5.6.1O2

9,7.102

8,7.102

3.2.104

3,1.10±

1,67

Radionuklid

H 3

C r 5 1

Mn 5 4

r- ŕ"
lin56

P e 5 5

P e 5 9

C o 6 0

Z r 9 5

N b 9 5

Z r 9 7

N b 9 7

S r 8 9

Sr 9 0

Sr 9 1

M o 9 9

T c99m

J 1 3 1

J 1 3 2

J 1 3 3

T135
C s 1 3 4

C s 1 3 7

B a 1 4 0

I « 1 4 0

C e 1 ^

P o 2 1 0

Ra 2 2 6

ingesce Bq.r"

9,6.107

4,8.107

3,7.10^
3,5.1O6

2.3.107

l,7.1O6

l ,4 .10 6

1,8.106

2.8.106

5,2.1O5

2,7.107

3,5.1O5

l ,2.10 4

2,1.1O6

5,2.106

3,5.1O8

2,2 .10 4

l , 7 . 1 O 6

2 , 2 . 1 0 5

7,0.10Í
2,5.105

4,4.1O5

7,8 .10 5

7,0.1O 5

2,6.10 6

2,5 .10 4

1.3.1O3
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Tabulka č. 2

Vliv vypouštěných nečištěných odpadních vod z JE
Dukovany na kvalitu vody v Jihlavě /Q /

Radionuklid B -l" 1 Normativ dle vyhl.59/72 Sb.

H 3

Cr 5 1

Mn 5 4

Tin56

Fe 5 9

Co 6 0

Zr 9 5

ITb95

Zr 9 7

I*b97

Sr 8 9

Sr 9 0

Sr 9 1

M o 9 9

T c99m

J 1 3 1

J 1 3 2

J 1 3 3

J 1 3 5

C s 1 3 4

C s 1 3 7

B a 1 4 0

l a 1 4 0

C e 1 4 1

460
37
20
20
10
1,4
2,4
11,6
' 4
116
126
0,4
0,008
6,6

43
50
33,9
26,3

136
64
2,4

33,9
0,5

26,3
3,7

l,2.1O5

6,O.1O4

4,6.1O3

4,4.1O3

2,9.1O4

2,2.103

l,8.103

2,3.1O3

3,5.1O3

6,5.102

3,4.104

4,4.102

Í.S.IO1

2,6.1O3

9,1.1O3

4,4.105

7,4.102

2,1.103

2,8.102

8,8.102

3,2.102

5,6.1O2

9,7.102

8,7.102

3,2.1O3

Podmínky výpočtu:
U odpadních vod se bere t.zv. nečistý kondenzát a
neorganizované úniky z primárního okruhu. Q v Ji-
hlavě se bere 5 m3#s-l
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Ing. Jiří M a r e k , oeské energetické závody, koncem,
generální ředitelství, Praha

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 tľADERIJÍCH ELEKTRÁREN -

HLEDISKO REALIZÁTORA

Neustále rostoucí potřeba energie v její nej-
čistší formě - energii elektrické vyvolává potřebu hle-
dání a čerpání nových energetických zdrojů, mezi než
se ve dvacátém století zařadil významným způsobem ta-
ké uran.Rozvoj jaderné energetiky, využívající tento
primární zdroj, postavil člověka před řadu technických
problémů, jejichž řešení si vyžádalo značné úeilí. Jed-
ním z takovýchto problémů je zneškodnění radioaktivních
odpadů, které při provozu jaderných elektráren vznikají •
Dominantní část vzniklých štěpných produktů zůstává za-
držena v palivu a primárním okruhu a pouze nepatrná čáat
se jak úniky, tak při čistících procesech dostává mimo
primární okruh a kontaminací různých médií vytváří provoz-
ní radioaktivní odpady. Jejich zneškodnění je možno pro-
vést v zásadě dvojím způsobem;

- izolací od okolního prostředí nebo

- rozptylem do životního prostředí .

U jaderných elektráren se používají oba způsoby - kapal-

né odpady se zpevňují /fixací do bitumenu/ a společně

s upravenými pevnými odpady se ukládají na trvalých úlo-

žištích a rozptylu do životního prostředí se používá u

plynných výpustí a odpadních vod.

Odpadní vody z jaderných elektráren typu WER 440
jsou z hlediska radioaktivity velmi málo aktivní vody a
protože se v podstatě jedná o kondenzát z čistících sta-
nic, obsahující štěpné a korozní produkty, je jejich kon-
taminace dána účinností čistícího procesu. Dále obsahují
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tritium (̂ H) vznikající v primárním okruhu zejmént» re-
akcí 1 0 B (n,2ck)3H . Vzhledem k tomu, že se jedná o
izotop vodíku, nelze jej dostupnými způsoby izolovat
a proto se zavádí do životního prostředí a to asi z
10 % s plynnými výpustěmi a s 90 % v odpadních vodách .
Tritium je z hlediska aktivity dominantním radionukli-
dem - koncentrace korozních a štěpných produktů je o ně-
kolik řádů nižší a i s přihlédnutím k jejich podstatně
vyšším radiotoxickým účinkům je pro posouzení kvality
odpadních vod rozhodujícím nuklidem tritium*

Způsob kontroly a vypouštění odpadních vod zaru-
čuje, že na vstupu do odpadního kanálu z jaderné elekt-?
rárny je koncentrace tritia v době vypouštění taková,
aby vyhověla požadavku vyhl. MZd ČSR S, 59/72 Sb. na
kvalitu pitné, vody (max. 1,2.10 Bq.m"*). Ředěním v od-
padním kanále se koncentrace snižuje. Rovněž na zaústě-
ní odpadního kanálu do vodoteče iochází k dalšímu ředě-
ní závisejícím na průtoku .

K dokumentování skutečnosti, že odpadní vody jed-
noznačně vyhovují přísným požadavkům radiohygienických
předpisů uvádím několik údajů týkajících se jaderné
elektrárny Dukovany, které vycházejí z projektových úda-
jů a studijních prací, přičemž jejich oprávněnost je po-
tvrzena provozními zkušenostmi z jaderné elektrárny Bo-
hunice. Důvodem, proč ilustrace vlivu vypouštění odpad-
ních vod na okolí je prováděna pro jadernou elektrár-
nu Dukovany je tof že vypouštění je realizováno do nej-
méně vodného toku - Jihlavy - ze všech realizovaných i
připravovaných jaderných elektráren v ČSSR,

...Celkové množství vypuštěného tritia
Obsah jedné kontrolní nádrže, obsahující
vody k vypouštění 50 nr
Roční vypouštěné množství z JE 7000 m
Koncentrace^H v kontrolní nádrži 5.10 -1.10°Bq.m
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3 —1Rychlost vypouštění kontrolní nádrže «... O,0014m .a
3 1Zaručený průtok odpadního kanálu 0,78 m .s-

Z uvedeného vyplývá, že koncentrace tritia v od-
padním kanále se bude pohybovat v rozmezí asi

1.105 - 2.107 Bq.nT3.

Při uvedené rychlosti vypouštění a cyklu přečerpání
11 mil. nr vody z nádrže Mohelno do nádrže Dalešice
/jednou za 24 hod./ a předpokladu vypouštění odpadních
vod do nádrže Mohelno /uvažuje se homogenní promísení
odpadních vod v přečerpávaném objemu/ platí» že kon-
centrace tritia v nádrži bude

5.1O2 - 1.104 Bq.nf3,
což je pod úrovní přirozeného pozadí /8.10-3-1.104Bq.m~-'/,
Při založení krajně konzervativních předpokladů:

a/ £270
 = 2*12 m pro P r o f i l Mohelno, což představu-

je dobu zdržení vody v nádrži asi 100 dní j

b/ vypuštění všech odpadních vod /7000nr/ v tomto období;

c/ neuvažování rozptylu odpadních vod po přečerpání do
horní nádrže Dalešice o objemu 127 mil. m

může dojít maximálně k stonásobnému zvýšení uvedené kon-
centrace v nádrži a pod ní.

Předložené údaje jednoznačně dokumentují, že pou-
žitý způsob vypouštění odpadních vod z jaderné elektrár-
ny Dukovany naprosto vyhovuje požadavkům ochrany zdraví
před ionizujícím zářením. Přesto byly v rezortu energe-
tiky /v Energoprojektu/ provedeny rozsáhlé studijní prá-
ce, které zvažovaly prakticky všechny možné alternativní
způsoby zneškodnění odpadních vod /potrubní Si cisterno-
vý transport do vodnějších toků, izotopovou separaci, fi-
xaci, odpařování, vymírání, retenci ap./ a pomocí prin-
cipu optimalizace tyto alternativy byly porovnány. Po-
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rovnaní bylo provedeno pomocí finančního ekvivalentu
celospolečenského rizika, který stanovuje částku odů-
vodnit ein ě vydanou na vyloučení rizika, které daný
způsob zavádí a porovnává ji se skutečně vynaloženými
náklady.

Pro projektový způsob - ředění v nádrži Mohelno a pro

nejvíce diskutovaný alternativní způsob - potrubní do-

pravu do Dyje nad Břeclaví vypadá porovnání takto:

Roč.převedené PECR pro sou- EECR pro
náklady časnost rok 2015

/mil.Kčs.rok"1/ /mil.Kčs.rok"1/ /mil.KČs

ředění

potrubní
doprava

0,057

27,211

0,006

0,002

.rok"1/

0,187

0,015

DalSím závažným problémem, který je třeba při vy-
pouStění odpadních vod sledovat je splnění požadavku
vládního nařízení Č. 25/75 Sb. /odst. 9, část I Pří-
lohy/1^ toxickém působení na vodní organismy". Skuteč-
nost, že člověk je nejcitlivějším organismem na zemi
vůči expozici ionizujícímu záření, zakládá tvrzení, že
existence tritia ve vodách v koncentracích uvedených
pro nádrž Mohelno nemůže mít toxické účinky na vodní
organismy.

K podpoře tohoto tvrzení lze uvést následující:
Pro konzervativně odhadnutou průměrnou roční koncentra-
ci tritia v nádrži /1.2.105 Bq.m3/ lze odvodit dávku,
kterou obdrží jakýkoliv organismus v této vodě žijící
a která má hodnotu

1,2 - 10"5 Gy.kg^.rok"1.
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Tato dávka odpovídá 1/200 dávky, kterou člověk a kaž-
dá součást životního prostředí obdrží z přirozeného
pozadí a je o 4-5 řádů nižší než dávky, u nichž lze
poprvé pozorovat somatické účinky ionizujícího záře-
ní na lidský organismus.

Závěrem bych konstatoval, že předložený rozbor
dokládá oprávněnost tvrzení realizátora jaderných elek-
tráren v českých zemích - koncernu CEZ - že jak u ja-
derné elektrárny Dukovany , tak u každé další jaderné
elektrárny, u níž bude docházet k vypouštění odpadních
vod do vodnějšího toku než je Jihlava v profilu Mohel-
no, jsou jednoznačně splněny požadavky jak vyhl. MZd
ČSR č. 59/72 Sb., tak i vládního nařízení č. 25/75 Sb.
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Ing. Jan P e t r ,
Energoproj ekt , Praha

RADIONUKLIDY A IONIZUJÍCÍ ZJÍŘBílf VE VODITÍM HOSPODÁŘSTVÍ

PROJEKTOVá ŘEŠEíJÍ JADERNÍCH ELEKTRÁREN Z HLEDISKA
OPTIMALIZACE VÍPUSTÍ NÍZKOAKTIVITÍCH ODPADÖ DO

VODOTEČE

V ČSSR je v poslední době věnována zvýšená po-
zornost vlivu provozu jaderných elektráren /JE/ na
vodní zdroje a rezervoáry. Je to způsobeno v prvé řa-
dě tím, že lokality budovaných JE se nachází vesměs
na horních a středních tocích řek s nízkou vodností,
K tomuto geografickému faktoru přispívá skutečnost,
že jsme při výstavbě jaderných elektráren nuceni při-
stoupit k realizaci poměrně značných investic v sou-
vislosti se snižováním zásoby fosilních paliv. Tato
fakta vyvolávají do jisté míry oprávněné obavy z dal-
šího ekologického ohrožení našich již tak devastova-
ných vodních toků .

Aby bylo možno vyvodit ze vzniklé situace ra-
cionální závěry a přijmout optimální opatření, je nut-
né objektivně a komplexně zvážit míru celospolečenské-
ho rizika /které výstavba JE v tomto ohledu přináší/
se zahrnutím všech i t.zv. sekundárních vlivů, vyvo-
laných případnými neiSměrnými opatřeními. K tomu je
nutné se v prvé řadě důkladně seznámit s technologií
jaderné elektrárny jako se zdrojem nízkoaktivních od-
padů. V tomto referátu je provedeno hrubé ocenění JE
typu VVER jako zdroje nízkoaktivních odpadů, vypouště-
ných do vodoteče na příkladu budované JE 4 x 400 MV
/EDU/ a projektované JE 4 x 1000 MW /ETE/.
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V současné době jsou v českých zemích budovány

dvě jaderné elektrárny typu WER. První z nich /JE

Dukovany - EDU/ se nachází ve stádiu výstavby a po

realizaci bude mít celkem čtyři reaktory o výkonu

440 Ivľ.7. Tato JE je budována u řeky Jihlavy v Jihomo-

ravském kraji /povodí Moravy/, poblíž vodního díla Da-

lešice - Mohelno.

Druhá JE budovaná v českých zemích, JE Temelín
/ETE/ je situována na povodí Vltavy a Otavy v Jihočes-
kém kraji /povodí Vltavy/. Realizace této JE se nachá-
zí ve stádiu předprojektové a projektové přípravy a
po dokončení stavby budou v lokalitě Temelín provozová-
ny celkem čtyři jaderné bloky typu VVER o výkonu a
1000 MW.

Oba budované jaderně-energetické zdroje patří
mezi tak zvané vodovodní elektrárny s reaktory tlako-
vodního typu /PWR/. Reaktory jsou chlazeny tlakovou
vodou /t~ 600 K, p ̂  15 MPa/, která tepelnou energii
z reaktoru přenáší do parogenerátoru /primární okruh/.
Pára z parogenerátoru vykonává klasický tepelný cyklus
/sekundární okruh/. Kondenzátory turbin jsou chlazeny
velkým chladícím okruhem /někdy nazývaný terciální
okruh/, který předává teplo do atmosféry.

Abychom se blíže seznámili s možnými zdroji

nízkoaktivních a potenciálně aktivních vod, které bu-

deme dále sledovat až k hranici jaderná elektrárna -

životní prostředí, zrekapitulujeme si nejprve procesy,

které vedou v JE k tvorbě radioaktivních nuklidů. Jsou

to v podstatě následující typy jaderných reakcí:

a/ štěpení
b/ neutronová aktivace
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Obě tyto reakce mohou probíhat jen v aktivní zó-

ně reaktoru, z toho štěpení pouze v palivových elemen-

tech» V těchto elementech je palivo tak dokonale oddě-

leno od chladivá, Se jenom nepatrná část štěpných pro-

duktů uniká do vody primárního okruhu. Z materiálů,

které podléhají neutronové aktivaci, kromě chladivá a

příměsí v něm obsažených, jsou to zejména korozní pro-

dukty konstrukčních materiálů primárního okruhu, kte-

ré se dostávají do aktivní zóny reaktoru. Těmito pro-

cesy dochází ke kontaminaci chladivá primárního okru-

hu, jehož aktivita se při normálním provozu pohybuje

pod projektovanými hodnotami mezi

10 8 aa 1O 1 0 Bq/m3,

kromě aktivity výrazně krátkodobé, jako je aktivita du-
síku íí apod., která zmizí bezprostředně po odsta-
vení reaktoru.

Aktivitu chladivá primárního okruhu je z mnoha hledi-

sek výhodné dále dělit na aktivitu:

- krátkodobou vázanou hlavně na vzácné plyny a jod,

- střednědobou vázanou na některé nuklidy železa,

chrómu, zirkonia,

- dlouhodobou vázanou v podstatě pouze na nuklidy

cesia, stroncia, kobaltu a tritium.

Krátkodobá aktivita zmizí po několika měsících,

střednědobá po několika letech a dlouhodobá až po ně-

kolika staletích .

Výpusti z primárního okruhu za provozu obsahují

výše uvedenou aktivitu a zejména proto jsou projekčně

veškeré provozy JS pracující s těmito medii řešeny ja-

ko uzavřený cyklus.Radioaktivní látky, které jsou z

těchto médií odstraňovány jsou určeny k trvalému ulo-

žení ve stavu naprosté izolace od životního prostředí.
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Jedná se o tzv. koncentrované radioaktivní odpady /RAO/,
pro něž je v budoucnu předpokládáno převedení do pevné-
ho skupenství.

K odstraňování radionuklidů z primárního chladivá

i z jiných medií kontaminovaných primárním chladivém se

používají následující procesy chemické technologie:

- destilace
- výměna iontů
- absorpce

Vhodným řazením těchto metod je pro jednotlivé
typy kontaminovaných vod postupně dosaženo takového
otupne dekontaminace, který je dostatečný pro jejich
opětné použití. Toto platí s výjimkou tritia, jehož
obsah se výše uvedenými metodami, ani jinými průmy-
slově zvládnutými procesy nedá ovlivnit. Proto z dů-
vodu, aby nedošlo k nadměrnému nahromadění tritia v
okruzích a tím k ohrožení bezpečnosti provozu JE je
v projektu předpokládáno občasné organizované vypou-
štění vody s obsahem tritia do vodoteče.

Tato voda je ovšem přitom vyčištěna z hlediska
obsahu ostatních radionuklidů na hodnoty schválené hy-
gienickými i vodohospodářskými orgány. Bezprostředně
před jejím vypuštěním se navíc provádí kontrolované
3O-ti násobné ředění na nižší koncentraci. Tato kon-
centrace umožňuje její celoroční bezeškodný / v soula-
du s Vyhl. č. 59/ příjem ingescí jednotlivcem z obyva-
telstva ve formě pitné vody.

Tyto vody jsou vypouštěny vždy organizovaně po

předchozí radiochemické kontrole vzorků v laboratořích

a vedle organizovaného a kontrolovaného ředění, o němž

byla zmínka, dochází ještě na území JE k jejich zaru-

čenému min 15 x násobnému ředění neaktivními výpustmi.

Další radioaktivní kapalné výpusti z JE lze cha-

rakterizovat jako "potenciálně" aktivní zdroje* Rozdě-
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lujeme je na tři druhy podle vzniku a způsobu zacháze-

ní:

- prádelenaké vody

- regeneráty z čištění odluhu parogenerátorů /PG/

- regeneráty z úpravy turbinového kondenzáto-

ru /ÚTK/

K radioaktivní kontaminaci prádelenských vod do-
chází zprostředkovaně při praní kontaminovaného prádla
a ochranných oděvů ve speciální prádelně. Obsah radio-
nuklidů v těchto vodách je v praxi ve většině případů
velmi nízký, takže z hlediska vlivu na životní pro-
středí je význam tohoto zdroje druhořadý. Jiná je ovšem
situace s chemickým znečištěním těchto vod, zejména se
jedná o vysoký obsah tenzidů, z čehož vyplývá požadavek
na jejich biologické či chemické čištění. Při těchto
procesech ovšem může dojít ke značné kumulaci některých
radionuklidů , takže odpady z bilogické čistírny mohou
dosáhnout limitu definice radioaktivního zářiče. Tyto
problémy se v současné době intenzivně řeší. Pro ETE
je již předpokládáno samostatné čištění těchto vod,
takže tento zdroj odpadá. Radioaktivita kontaminace
regenerátů ÚTK a odluhu PG závisí v podstatě na těs-
nosti teplosměnných ploch PG-, t.j. na stupni průniku
aktivity z primárního do sekundárního okruhu. Zkuše-
nosti z praxe ukazují, že aktivita těchto zdrojů je
alespoň v počátečních obdobích provozu velmi nízká,
takže uvedené odpady lze chápat jako neaktivní.
V projektu ovšem předpokládáme, zejména pro pozdní ob-
dobí provozu jaderných elektráren, určité snížení těs-
nosti primárního okruhu vůči sekundárnímu, což spolu
s očekávaným nárůstem aktivity v primárním okruhu mů-
že vést k měřitelným hodnotám kontaminace těchto zdro-
jů. Podle provedených orientačních výpočtů, které pro-
zatím vycházejí hlavně z extrapolací současného stavu,
by se mohla měrná aktivita těchto vod řádově přiblí-
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žit až hodnotám měrné aktivity tzn. tritiovych vod .

Shrnutí zdrojů je provedeno v následující tabulce:

zdroj název

1

2

3

4

tritiové
vody

prádeloň-
ské vody

regenerá-
ty odluhu
PG

regenerá-
ty UTK

EDU (

množ-
ství
m3/r

6400

75000

6000

24000

1x400 MW)

sumár-
ni akti-
vita
Bq/m3

5,5.1O4

3,7.1O3

#5,5.1O4

*3,O.1O4

aktivi-
ta tritia
Bq/m3

3,7.109

-

-

ETE (

množ-
ství
m3/r

7000

13500

53000

4x1000 MW]

sumárni
aktivi-
ta
Bq/m3

5,5.1O4

*5,5.1O4

*3,O.1O4

)
aktivita
tritia
Bq/ra3

3,7.1O9

-

-

po delaí době provozu
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Ing. Miroslav T v r z n í k ,
Energoproj ekt, Praha

POUŽITÍ OPTIMALIZAČNÍ AHALÍZY PŘI HODNOCENÍ ZPÖSOBÖ
ODSTRAŇOVANÍ VOD S OBSAHEM TRITIA Z JADER2JÍCH
ELEKTRÁREN TYPU WER.

V poslední době byla velmi často předmětem dis-
kusí a polemik otázka nískoaktivních odpadních vod
a obsahem tritia, které vznikají při provozu Jader-
ných elektráren typu VVER 440 i 1000 WH a jsou vedle
plynných radioaktivních exhalací druhým nejvýznačněj-
ším zdrojem aktivity, který se předpokládá zavádět do
životního prostředí. Otázka likvidace tritiových vod
u nás vzniká především proto, že na našem území leží
pouze povodí horních a středních toků řek s malou vod-
natostí a není proto k dispozici recipient s možností
velkého naředění jak je tomu u většiny ostatních stá-
tů s elektrárnami podobného typu. Rovněž vodárenské
a závlahové využití rek, do nichž se předpokládá vy-
pouštění tritiových vod, vyvolává obavy z radiohygie-
nických důsledků provozu JE na člověka. Z ne zcela
správného přístupu k hodnocení rizika vznikajícího
vypouštěním tritiových vod do vodotečí vznikla a by-
la předkládána řada alternativních variant odstraňo-
vání odpadních vod s obsahem tritia z JE, které byly
stavěny proti projektovému řešení /ředění a vypouště-
ní do řek/. Proto se ukázalo jako nutné provést ob-
jektivní porovnání jednotlivých předkládaných variant
a zhodnotit náklady nutné na realizaci každé varianty
a její přínos z hlediska radiační bezpečnosti •

Jako nejvhodnější metoda k provedení objektiv-

ního porovnání byla zvolena optimalizační analýza,

která je pro tyto účely doporučována Mezinárodní komi-
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si pro radiační ochranu /ICRP/. Tato metodika vznikla
postupným vývojem přístupů k metodám radiační ochrany»
První přístup byl zakotven v doporučení ICRP č. 1
z roku 1958, kde byla přijata koncepce snižování dáv-
ky na nejnižší možnou úroveň. Proti aplikaci tohoto
přístupu v praxi vznikly jisté oprávněné námitky vzhle-
dem k tomu, že náklady na technické prostředky snižu-
jící úroveň expozice se s jejím poklesem neustále zvy-
šují, zatímco pokles expozice je stále pomalejší. Vzni-
ká tedy otázka, zda je účelné vynakládat značné částky
na snižování stále menšího a menšího rizika, když by
přitom mohly být využity k ochraně před .jinými, ne-
bezpečnějšími vlivy. Tyto skutečnosti vedly k hledání
takové úrovně radiační ochrany, kdy další náklady na
snižování expozice už nepřinášejí dále žádný užitek.
Takováto úroveň ochrany a přijatých opatření je úrov-
ní optimální .

V současné době vyžaduje tedy koncepce radiační
ochrany, aby nebyly překročeny stanovené přípustné li-
mity dávkového ekvivalentu u jednotlivců, aby každý
zdroj expozice byl zdůvodněn přínosem pro společnost

a aby nezbytný kolektivní dávkový ekvivalent byl tak
nízký, jak lze racionálně dosáhnout.

V praxi lze vyjádřit čistý přínos ze zavedení a
provozu činnosti spojené s radiační expozicí osob po-
mocí vztahu:

B = V - (P + X + Y),

kde B je čistý přínos
V je hrubý přínos
P jsou náklady spojené s činností
X jsou náklady na ochranu před zářením a

Y jsou náklady vyjadřující zdravotní poškození
pro dosaženou úroveň ochrany •
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Uvažujeme-li , že změna úrovně radiační oohrany
nemá vliv na náklady spojené s činností, pak maximál-
ní přínos bude dosažen tehdy, když součet X + Y
/součet nákladů na ochranu a nákladů vyjadřujících
zdravotní poškození/ bude minimální. Zvyšování hodnoty
X je představováno například investicemi na vývoj, vý-
robu, instalaci a provoz zařízení, které zajistuje lep-
ší ochranu před ionizujícím zářením.

Snižování hodnoty Y je v podstatě vyjádřeno sníže
ním kolektivního dávkového ekvivalentu.

Uvažujeme-li, že zdravotní újma je v oblasti níz-
kých dávkových ekvivalentů přímo úměrná absorbované
dávce a náklady vyjadřující zdravotní újmu jsou rov-
něž úměrné KDS, pak lze tyto náklady vyjádřit podle
vztahu

y = cL . s,

kde S je kolektivní dávkový ekvivalent a oC předsta-
vuje cenu jednotky KDE.

Takto lze tedy vyčíslit přínos A Y, který spo-
lečnost získá snížením výsledné expozice při zvýšení
stupně ochrany. Jestliže A, S vyjadřuje snížené KDE
při zvýšení nákladů na ochranu A X, pak přínos bude

Je tedy třeba provést ekonomickou bilanci vztahu

A X + A Y pro zvyšování úrovně radiační ochrany až do

stavu, kdy hodnota tohoto součtu bude nulová, tedy

když součet X + Y bude minimální.

Tohoto principu bylo použito ve studii EGP
"Optimalizace vlivu JE na životní prostředí z hlediska
vypouštění odpadních vod s obsahem tritia" /Energo-
projekt Praha, listopad 1981/ k vyhodnocení jednotlivých
variant likvidace tritiových vod pro JE Dukovany

4 x 440 MW a JE Temelín 4 x 1000 MW.
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Použité metody optimalizační analýzy je dále
ukázáno na případu odstraňování odpadních vod z JE
Dukovany. V tomto případě byly kromě jiných posuzová-
ny tyto následující varianty:

1/ Základní projekční řešení likvidace tritiovýeh vod
/zředění a vypouštění do řeky Jihlavy/. *

2/ Odpařovací stanice, kdy jsou vody s obsahem tritia
převedeny do plynné fáze a ventilačním komínem jsou
rozptylovány do atmosféry.

3/ Retenční nádrže, ve kterých jsou tritiové vody za-
držovány a jsou vypouštěny do řeky pouze za přízni-
vých hydrologických podmínek mimo vegetační období .

4/ Vymírací nádrže, kdy je veškerá produkce tritiových
vod za celou dobu činnosti elektrárny uskladňována
v nádržích,.z nichž je vypuštěna po vyměření podstat*
né části aktivity tritia /cca 130 let/.

5/ Odpařovací nádrže, kdy jsou vznikající tritiové* vo-
dy svedeny do částečně otevřených nádrží a jsou od-
pařovány do atmosféry pouze přirozeným odparem z vol-
né hladiny,

6/ Izotopová separace, kdy je v důsledku izotopových
efektů při elektrolýze koncentrováno tritium v ma-
lých objemech, které lze již snadno ukládat.

7/ Fixace, kdy jsou tritiové vody fixovány do pevné fá-
ze /betonu/ s malou vyluhovatelnosti a v této formě
ukládány.

8/ Odvoz tritiových vod autocisternami z JEDU a vypou-
štění do Dyje nad Břeclaví, čímž je zamezeno zatě-
žování závlahové i pitné vody z Jihlavy mezi JEDU
a Břeclaví.

Pro všechny tyto uvažované způsoby likvidace tri-
tiových vod byly vypočteny tzv. roční převedené nákla-
dy, které v sobě zahrnují jak investiční, tak i provoz-
ní náklady a mohou tedy být použity při ekonomickém
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hodnocení jako náklady na ochranu označené dříve X«

Pro každou variantu byl vypočten kolektivní dáv-

kový ekvivalent plynoucí z použití dané varianty, např,

zavedení retenčních nádrží vylučuje dávku z ingesce ze-

leniny z oblastí velkoplošných závlah z Jihlavy a Dy-

je, vyraírací nádrže, izotopová reparace a fixace oddě-

lují tritiové vody zcela od životního prostředí a te-

dy KDE od tritiových vod je při jejich aplikaci nulový«

Za pomoci vztahu Y « c£ . S byl urČ,A peněžní ekvi-
valent zdravotní újmy, přičemž koeficient <=*~ /cena jed-
notky KDE/ byl v souladu s doporučením pracovníků IHE
volen 50.000 Kčs /Sv KDE. Výsledky jsou shrnuty v ná-
sledující tabulce:

Varianta . Roční převedené Peněžní T . v
náklady (X) , ekviv. A + x ,
(miÍ.Kčs.rok ) zdravot, (miÍ.Kčs.rok" )

újmy

(mil. ^ 1

Ředění

Odpařovací stanice

Retenční nádrže
Vymírací nádrže

Odpařovací nádrže
Izotopová separace

Fixace

Odvoz

0,057
1,242

0,340
44,596
2,000

40,281

60,815
5,901

0,006

0,001

0,002
0

0,014
0
0

0,002

0,063

1,243
0,342

44,596
2,014
40,281

60,815

5,903

Z porovnání součtů ročních převedených nákladů a

peněžních ekvivalentů zdravotní újmy (X + Y) vyplývá,

že hodnota tohoto součtu je minimální pro základní

projektovou variantu - ředění a vypouštění do řeky Ji-

hlavy. Pro všechny ostatní alternativní varianty je

tento součet řádově vyšší. Je tedy zřejmé, že varian-

ta vypouštění do řeky Jihlavy je z hlediska optimali-
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začni analýzy variantou optimální. Tato skutečnost
vyplývá z malé radiotoxicity tritia a vysokých inves-
tičních a provozních nákladů ostatních alternativních
variant, přičemž kolektivní dávkový ekvivalent vyplý-
vající z použití varianty likvidace odpadních vod vy-
pouštěním do Jihlavy je relativně nízký /O,118 Sv KDE/.
Snižování tohoto Již nízkého KDE je, jak vyplývá z pro-
vedených výpočtů, finančně velmi náročné a z hlediska
optimalizačního přístupu neopodstatněné.

Lze tedy shrnout, že použitím metody optimaliza-
ce byla na základě všeobecně přijímaných přístupů k ra-
diační ochraně, potvrzena oprávněnost projekčního ře-
šení likvidace tritiových vod z provozu JE a prokázána
ekonomická neopodstatnenost všech předpokládaných al-
ternativních řešení •
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Ing. Marie K o 1 í n o v á ,
Energoproj ekt, Praha

PROJEKÖllf MOŽNOSTI ORGANIZOVANÉHO VYPOUŠTĚNÍ TRITIOVÉ

PÍRY DO ATMOSFÉRY U JADBRIIÍCH ELEXTRÄREIÍ.

Referát je příspěvkem k problematice optimaliza-

ce vlivu tritia na životní prostředí.

Projektové řešení rozptýlení kritiových vod do

okolí JE je založeno na jejich organizovaném vypou-

štění do vodotečí .

Jednou z možností rozptylu těchto vod do život-
ního prostředí, s úmyslem minimalizace jejich přímého
vlivu na vodní toky je převádění kapalných výpustí na
plynné exhalace vypouštěné do atmosféry.

Toho je v podstatě možno dosáhnout několika způsoby?

a/ přirozeným odparem /eventuelně s vhodným
využitím slueční energie/

b/ nuceným odparem

c/ využitím některého /nejlépe odpadního/ zdroje

energie ; např. přidáním tritiových vod do

chladící vody dojde k jejich rozptýlení do

atmosféry spolu s odparem chladící vody.

Z uvedených způsobů prvé dva byly hodnoceny op-

timalizační metodou ve studii; "Optimalizace vlivu JS

na životní prostředí" EGP 411-6-O2O945, listopad 81.

Třetí způsob, u něhož se jedná pouze o částeč-
né převedení výpustí do plynné fáze,hodnocen nebyl.
Bez rizika, že se dopustíme velkých nepřesností lze
odhadnout, že u všech tří způsobů bude při hodnocení
přímých i nepřímých vlivů na životní prostředí dosa-
ženo řádově analogie, vezmeme-li v úvahu transportní
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vlastnosti atmosféry dané lokality v dlouhodobé bilan-
ci jednotlivých typů počasí. Tomu také odpovídají vý-
sledky uvedené studie, kde byly srovnávány pouze nej-
významnější cesty radionuklidů lc člověku:

1. inhalace

2. ingesce - pitnou vodou /z řeky/

- potravinami /zavlažování vodou z

řeky/

Hodnoty vypočtených dávkových ekvivalentů jsou v ab-
solutních hodnotách natolik nízké, že činí neopodstat-
něné jakékoliv návrhy na nákladnější opatření k jejich
snížení

Sekundární procesy byly postiženy pouze rámcově,
protože byl předpokládán jejich níaký efekt« Abychom
oconili oprávněnost této aproximace, namodelovali jsme
jeden z takových transportních procesů a vyhodnotili
jsme jeho vliv. Jedná se o sekundární kondenzaci "tri-
tiové" páry ve formě rosy na zavlažovaných plochách
a přenos tritia ingescí plodinami /zeleninou/ z těchto
ploch do lidského organismu.

I kdys si lze přestavit celou řadu meteorologic-
kých situací, při nichž by došlo k transportu tritia
ze vzdušné vlhkosti do hydrosféry /srážky z vysoké ob-
lačnosti po předchozí difúzi a konvekci tritiové pá-
ry spolu se vzduchem do "srážkových" výšek, vymývání
mlhy deštěm apod./, byl z praktických i výpočtových dů-
vodů zvolen proces kondenzace rasy na zemědělských kul-
turách.

Srovnání je provedeno pro lokalitu jaderné elek-
trárny Dukovany, jako kritická oblast s velkou produk-
cí zeleniny byla uvažována stejně jako pro závlahy říč-
ní vodou lokalita Lednice-Valtice-Břeclav, 60 km vzduš-
nou čarou od Dukovan /obr.č. 1/.
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celková plocha je 6410 ha

produkce zeleniny 17,18 t/ha

vegetační období 3 měsíce

Další předpoklady výppčtu:

- počet dní a rosou a intenzita rosných srážek zajistí
nasycení rostlin tritiem na koncentraci rosy

- typ počasí s nejvyšší přízemní koncentrací tritia vy-
počtenou programem JAD 20 EXPO I v uvažované lokali-
tě po celé vegetační období .

Tyto vstupy ásou pro výpočet značně konzervativ-
ní, nebot dle meteorologických údajů k superposici před-
pokládaných faktorů dochází pouze výjimečně.

Vyhodnocení nákladů na snížení celospolečenského
rizika t.zv. "zbytečné" dávky způsobené exhalací do at-
mosféry vychází z předpokladu komplexního průměrného
vlivu na KDE dotčeného území. Hodnocení vlivu kontami-
novaného toku na KDE pak vychází z konkrétních údajů
o jeho současné exploataci /vodárenské a zemědělské
účely/.

Vypočtené hodnoty jsou seřazeny v následující tabulce:

1. alternativa prostého vypouštění do řeky Jihlavy
KDE SV

a/ základní příjem #)

b/ ingesce pitnou vodou 2

odběrů z vodního toku 3,04.10

c/ ingesce zemědělskými
produkty ze zavlažovaných «
pozemků * # ) 8,76.10

Celkem KDE (1) 1,18.1c""1 Sv
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2. alternativa "odpařovací stanice"

a/ základní příjem * ) 1.73.1O"3

b/ ingesce pitnou vodou

Celkem KDE (2) l,73.1O~3 Sv

Poznámky: #) ve srovnání .je vyhodnocen pouze pří-
spěvek tritia exhaloveného organizova-
ným odparem

* #) je předpokládáno nasycení zemědělských
produktů tritiem na koncentraci závla-
hové vody

Konečné vyhodnocení vlivu tritiových vod je pro-
vedeno na základě srovnání nákladů na radiační ochra-
nu a přínosu ze snížení rizika účinků záření.

Úhrnná zdravotní újma / v oblasti dávek nižších
než jsou dávkové limity/ je přímo úměrná kolektivnímu
dávkovému ekvivalentu. Peněžní ekvivalent jednotky ko-
lektivní dávky je 50 000 Kčs na 1 Sv kolektivního ce-
lotělového dávkového ekvivalentu.

Snížení KDE je dáno rozdílem KDE (1) - KDE (2)

což činí ljlô.lO""1 Sv vyjádřeno v penězích 5800 Kčs.

Jednoduchá odpařovací stanice by byla tvořena

štandartní nerezovou odparkou o výkonu 4 t/h, zásob-

ní nádrží tritiových vod zajištující dostatečnou zá-

sobu pro její práci, podávacími čerpadly, kondenzáto-

rem, přehřívačem a ostatním technologickým i stavebním

příslušenstvím, s předpokládaným provozem odparky cca

170 dní s 10ti hodinovou pracovní dobou v období při-

bližně březen - listopad /podle počasí/.

Tak zvané roční převedené náklady stanice, které
odrážejí vliv pořizovacích i provozních nákladů lze
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odhadnout na minimálně 1,242 000 Kčs.

Jednoduchým porovnáním lze zjistit, že peněžní

ekvivalent snížení hodnoty celospolečenského rizika by

pokryl náklady na jeho snížení pouze z 0,47 %t jinými

slovy neodůvodněné a tedy i zmařené náklady l>y v tomto

případě představovaly asi 9S,53 % vynaložených nákladů«

Geografické a klimatické poměry lokality Duko-

vany a širšího okolí opravňují k odhadu, že transport-

ní a disperzní schopnosti atmosféry budou nejméně o

3 řády vyšší než řeky Jihlavy s přítoky.

Pro porovnání těchto dvou cest přenosu tritia
na zemědělské pozemky však byly zvoleny značně konzer-
vativní meteorologické podmínky, což se pravděpodobně
projevilo tím, že poměr

KDE (řeka)
KDE (atmosféra)

činí pouze 8 ' 7 6 < 1 ( T j = 67,!

Pěstování zeleniny a hodnocená oblast byly vybrá-

ny úmyslně jednak z výpočtových důvodů /celková kores-

pondence podmínek/, jednak z důvodu, že se jedná o vý-

jimečnou produkční oblasti zeleniny s rozsáhlou sítí

distribuce několikrát přesahující rámec sledovaného

území.

Závěr:

Z výsledků výpočtu jednoho a možných atmosféric-

kých mechanismů pro přenos tritia do zemědělských kul-

tur je možno učinit následující závěr:

1. i při značně konzervativních předpokladech
je kontaminace plodin na hodnocených pozem-
cích více než o řád nižší ve srovnání se
"závlahovou" alternativou ;
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2. i přesto však dosažený efekt ve snížení KDE

je natolik nízký, že neopravňuje /ve shodě

s výsledky základního hodnocení/ k realizaci

"odpařovací" alternativy.

Tento posudek koresponduje s faktem velmi níz-

kého celospolečenského rizika "tritiového" ohrožení a

tím i absolutně nízkých hodnot KDE a jejich hodnotového

ekvivalentu.
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Ing. Želmíra M o r a v c o v á ,
Výskumný ustav jadrových elektrární,
Jaslovské Bohunice

MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE PROCESU PRANIA AKTÍVNEHO PRÄDLA
Z HĽADISKA SPRACOVANIA PRÍČOVEIÍSKŽCH VOD Z JE V-l.

1. Úvod

Ako špecifický zdroj rádioaktívnych odpadovf cha-
rakterizovaný značným obsahom saponátov je zahrnutá do
prác, ktoré rieši náš Výskumný ústav pod názvom "Opti-
malizácia prevádzky špeciálnej práčovne"» Z hlediska
problémov pri spracovaní práčovenských odpadných vôd
má riešenie uvedenej problematiky svoje opodstatnenie.
Prvou etapou prác pri riešení problematiky optimalizá-
cie práčovne bolo zhrnutie poznatkov a analýz doteraj-
šieho režimu aktívnej práčovne na jadrovej elektrárni
V-I. ¥a základe výsledkov tejto analýzy boli zahájené
práce na optimalizácii režimu práčovne v nasledujúcich
smeroch:

- minimalizácia množstva pridávaných pracích prostried-
kov pri zachovaní potrebnej pracej schopnosti a dez-
aktivačnej účinnosti,

- náhrada nedostatkových pracích prostriedkov dostup-
nými pracími prostriedkami z domáceho trhu ,

- vývoj nového účinnejšieho pracieho prostriedku so
zreteíom na následné spracovanie odpadných vod,

- úprava prevádzkových predpisov práčovne.

Dielčie výsledky riešenia sú overované, resp.
aplikované- bezprostredne v prevádzke jadrovej elektrár-
ne V-l.
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2. Stručná charakteristika špeciálnej práčovne na ja-

Špeciálna práčovňa je určená na:

- dékontamináciu plastikátových ochranných odevov a

pomôcok

- pranie a dekontamináciu pracovných odevov a pomôcok

z kontrolovaného pásma elektrárne

- pranie pracovných odevov a bielizne z neaktívnych pre-

vádzok.

Z uvedeného dôvodu je špeciálna práčovňa rozdele-

ná na 4 oddelenia:

a/ oddelenie plastikátov
b/ oddelenie aktívnych odevov a bielizne I. skupiny
c/ oddelenie aktívnych odevov a bielizne II.skupiny
d/ oddelenie neaktívnych odevov a bielizne.

Samostatnú skupinu tvori oddelenie plastikátov»
Zamorené ochranné odevy sú dopravované do práčovne v po-
lyetylénových vreciach. Skafandre, rukavice a prezuvky
sa dekontaminujú ostrekora v práčkach. Po dekontaminácii
oplachom nasleduje dozimetrická kontrola. V prípade vy-
sokého zbytkového zamorenia sa skafander niekolko hodín
namáča v namáčacom roztoku /vodný roztok Syntron B v
kone. 5 g 1" niekolko hodín/» Po dosiahnutí vyhovujúce-
ho výsledku sa vyčistený odev dopraví do čistého skladu.
Ako dekontaminačné roztoky sa používajp roztoky pracích
prostriedkov ako je Alfa, Zenit a podobne.

Pomerne najpočetnejšiu skupinu z hladiska vypra-

ného prádla tvorí oddelenie aktívnych odevov a bieliz-

ne I. a II. skupiny. Znečistená, prípadne kontaminovaná

bielizeň je dopravovaná v polyetylénových vreciach do

priestorov špeciálnej práčovne.

Prádlo a odevy sa delia do skupín podlá stupňa aktivity:
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- do 3,7 .104 Bq.m"2 (100 pCi.cm""2)

- od 3,7 .104 - 1,85.105 Bq.ra"2 (100 - 500 pCi.cnf2)

- od 1,85.105 - 1,85.106 Bq.nT2 (500 - 5000 pCi.cm""2)

- nad 1,85.10 Bq.nT2 (5 000 pCi.cm"2)

Jednotlivé skupiny sa skladajú a perú osobité.

Po nazhromaždení dostatočného množstva, perú sa sku-

piny prádla podlá tabulky:

P.c.

1

2

3

4

5

Druh

kombinézy,plášte,
nohavice, čiapky

spodná bielizeň,
uteráky

kombinézy, ap. Q(J o
(ako 1.skupina)

spodná bielizeň •,
a.p.(ako 2.skup.)

kombinézy ako

1.skupina od 1

kontaminácia
-2 -2v Bq.m v pCi.cm

do 3,7.104

do 3,7.1O4

7.1O4-l,85.1O5

3,7.1O4-l,85.1O5

,85.105-l,85.106-

100

100

100-500

100-500

500-5000

Kombinézy, plášte, nohavice kontaminované viac
ako 1,85.10 Bq.m"* (5000 pCi.cm"* ) a spodná bielizeň,

5 2uteráky kontaminované viac ako 1,85.HK Bq.m (500 pCi.

,cm~ ) sa umiestnia vo viditellne označenom vreci a
skladujú niekolko dní /3-5/. Potom opat premeriame, ak
stupeň kontaminácie dostatočne poklesol vymretím krátko-
dobých izotopov, možno jednotlivé kusy přeřadit do iných
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skupín. Odevy u ktorých kontaminácia málo, alebo vôbec

nepoklesla, vyradíme do rádioaktívneho odpadu alebo vy-

strihneme kontaminované časti.

IJa pranie kontaminovaného prádla a odevov sa pou-

žívajú pracie stroje PAC - 91D. Prací stroj PAC-91D je

automatická práčka s odstraďovaním pre náplň 90 - 120 kg

suchého prádla.

Poslednú skupinu tvori oddelenie prania pracov-
ných odevov a bielizne z neaktívnych prevádzok» Zne-
čistenú bielizeň po roztriedení podía druhu a intenzity
znečistenia perieme v práčke PAC8-3P. Je to plnoautoma-
tický prací stroj s odstreďovaním, na pranie 3-8 kg su-
chého prádla. Činnost práčky je riadená programátorom.
Teplota pri praní sa dá nastavit podía druhu prádla na
30, 60, 90°C.

3. Experimentálne práce a možnosti minimalizácie množ-

stva pridávaných pracích prostriedkov pri zachovaní

V pôvodnom projekte práčovne jadrovej elektrárne

V-l sa uvažovalo pra t vodou tvrdou do 10 °íľ s použi-

tím pracích prostriedkov MYDLO (60&) a prídavných látok

(kalcinovaná sóda, hexametafosfát sodný, kyselina štave-

lová a iné).

Po objavení sa nových pracích prostriedkov (Al-

fa, Zenit) na domácom trhu, ktoré sa používali na pra-

nie vo veíkopráčovnach, sa tieto začali používat i v

špeciálnej práčovni jadrovej elektrárne V-l.

Ich dávkovanie:

Alfa 2 g.I"1

Zenit 4,58 g.l"1
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Prídavné látky:

Syntron E 0, 5-1,0 g.l"*1

Hexametafosfát sodný 0,5 g.l"

Spotreba vody na 1 kg suchého prádla je 30 litrov.
Spotreba pracích prostriedkov (Alfa, Zenit) na 1

kg suchého prádla je 42,0 g.

Pretože v špeciálnej práčovni sa na pranie prádla pou-
žíva demineralizovaná voda, bola koncentrácia ZenitHu
anačne vysoká, čo spôsobovalo zvýšenie penivosti hlav-
ne pri spracovaní vôd na odparke. Preto bola koncentrá-
cia Zenit-u postupne znižovaná z 4,58 na 3rO6 g.l .
Výsledky experimentov potvrdili, že pri koncentrácii
Zenit-u 3,06 g.l" je prádlo rovnako dobre vyprané a
dekontaminované, pod prípustnú hodnotu ako pri dávkova-
ní Zenit-u 4,58 g.l . Týmto sme nielen ušetrili cennú
surovinu (Zenit), ktorej je i naďalej menej, ale súčas-
ne zabránili čiastočnému peneniu odpadných vôd pri ich
spracovaní .

Hexametafosforečnan sodný HMFHa patrí medzi soli so
zvlášt vysokomolekulárnymi aniónmi. Vodné roztoky meta-
fosforečňanov reagujú neutrálne. Jeho 0,25 - \%~né
roztoky majú pH okolo 5,5. Tvorba komplexov s iónmi
alkalických kovov a iónmi vzácnych zemín - čo sa využíva
pri zmäkčovaní vody je priamo úmerná teplote. Ďalej zá-
visí na pH prostredí, pričom z jeho rastom slabne schop-
nost tvorby komplexov.

Dezaktivačný účinok polyfosfátov je možné zvýšit

prídavkom detergentov hlavne vtedy, ak bude pH roztoku'

neutrálne alebo slabo kyslé. Výsledky analýz odpadných

vod potvrdili, že pH sa pohybuje v rozmedzí 7,6-8,4.

Z hore uvedených dôvodov bol vylúčený z receptúr HMFfľa

(nachádza sa v samotnom pracom prostriedku).



- 49 -

Vychádzajúc so situácie, ktorá sa vytvorila ne-
dostatkom Zenit-u na domácom trhu, boli uskutočnené
experimenty, cieíom ktorých bolo nájst jeho náhradu a
prispôsobit ich dávkovanie vzhíadom k použitiu demine-
ralizovanej vody. Experimenty boli robené najskôr s ne-
aktívnym prádlom a potom s aktívnym prádlom. Použili
sa pracie prostriedky, ktoré sú bežne na domácom trhu
POLIO, TIX 80, ROMY a na predpranie BIOSYNTOU, ALKOlí.
Dávkovanie bolo postupne znižované,

BIOSYIíTOIT z 35 g na 18 g/kg suchého prádla

POLIO z 28 g na 16 g/kg " "

TEC 80 z 35 g na 25 g/kg " "

ROKY z 25 g na 20 g/kg " " (tieto zatial

nie sú ukončené)

Zavedenie niektorého z týchto pracích prostried-
kov do praxe ako čiastočná náhrada Alfy alebo Zenit-u
naráža na problém penenia, ceny a dávkovanie (hlavne
u pracieho prostriedku ROMY, ktorý je v suspenzii -
ostatné sú práškové a všetky práčky z ROMO PUMEK sú
na práškové materiály).

4.

Odpadne vody vznikajúce v aktívnej časti špe-

ciálnej práčovne sú delené od miesta vzniku a oddelene

vypúštané do samostatných nádrží. V prípade, že:

-"ich aktivita je vyššia ako je norma pre vypustenie do

recipientu sú prečerpávané do zberných nádrží čistia-

cej stanice vôd č. 3 a spracujú sa na odparke, kde

svojim penením spôsobujú nemaíé problémy

- ak ich aktivita je tak nízka, že môžu byt vypustené
do recipientu, odchádzajú do splaškovej kanalizácie
cez biologickú čistiacu stanicu - bioclar» Pri biolo-
gickom čistení dochádza k jej čiastočnej dekontami-
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nácii, síce výhodnej z híadiska ochrany vonkajšieho

životného prostredia, ale veími nepríjemnej tým, že

všetok kal z bioclaru 3e merateíne rádioaktívny a vzni-

ká tým nežiadúce značné množstvo i ked málo ale predsa

rádioaktívneho kalu .

Vzhíadom k tomu, že zdrojom aktivity v týchto ka-
loch môžu byt práve tieto nízkoaktívne práčovenské vody,
vypustené z objektu prevádzkovej budovy do neaktívnej ka-
nalizácie, vzniká otázka akým spôsobom tieto odpady zne-
škodnit. Za stávajúceho stavu je síce možné vypúšíat
tieto vody na čistiacu stanicu Č. 3 (na odparku), kde
ale vznikajú komplikácie spojené s tvorbou peny. Ďalej
je nutné vziat do úvahy, že spracovanie relatívne vel-
kého množstva qdpadných v3d odpraovaním, vrátane ulože-
nia vzniklých ra-koncentrátov, je technicky náročné.
Vlastné prevádzkové náklady na odpraenie 1 m odpadnej
vody činí na JS V-l zhruba 75 Kčs bez následného spra-
covania a amortizácie investícií.

Z týchto vyššie uvedených dôvodov Energoprojekt
Praha vypracoval návrh novej technologie samostatného
čistenia nizkoaktivnych práčovenských vôd, ktorý využíva
chemickú koaguláciu, sorpciu a filtráciu s následným
spracovaním kalov kalcináciou a prípravou k trvalému
uloženiu v sudoch v zmesi s bitúmenom.

5. Záver.

Zá*rerom možno konstatovat, že i v pomerne krát-
kej dobe v priebehu jedného roka sa nám podařilo v rie-
šení danej problematiky dosiahnút pomerne dobrých vý-
sledkov - zníženie nákladov takmer o 1/3« Výsledky na-
šich experimentov sú priamo aplikované v prevádzke špe-
ciálnej práčovne JE V-l.
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Ekomomické zhodnotenie:

Povodne dávkovanie: Upravené dávkovanie:

Na 1 kg suchého prádla treba ITa 1 kg suchého prádla

4,2 kg pracích prostriedkov treba 3,1 kg pracích
(Alfa + Zenit) prostriedkov
1,17 kg prídavných látok 0,63 kg prídavných látok
(HMEHa, Syntron B) (HHFNa, Syntron B)

1 kg prádla ....0,72 Kčs 1 kg prádla .... 0,48 Kčs

V cene nie sú zhrnuté náklady na energiu, paru apod.
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4. Prevádzkový predpis pre prevádzku špeciálnej prá-
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5. A. Blažej a kol. Tenzidy, 1977

6. Remy H.,: Anorganická chémia, I. a II. diel SNTL
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7. Studie Úpravy technologie čistících staníc rad.

medií JE WER, zak. č. 41-7473-10-001, EGP,

únor 1982, výtisk č. 3
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RlľDr. Bernard Ž i ž k a ,
VOJE Jaslovské Bohunice

K PROBLEMATICE REGENERACE POUŽITÍCH DÉKONTAMINAČITÍCH
ROZTOKO ITA BÁ*ZI KYSELINY ŠŤAVELOVÉ.

Cílem dekontaminace povrchů zařízení a místností
v jaderně energetických zařízeních je snížení stupně
radioaktivní kontaminace povrchů, která vzniká při pro-
vozu zařízení, na úroveň představující minimální ri-
ziko ozáření personálu a minimální vliv na životní pro-
středí. V současné době se pro dekontaminaci jaderně
energetických zařízení používá nejčastěji chemických
dekontaminačních roztoků na bázi kyseliny stavelové,
případně citrónové. Těmito roztoky se dosahuje dobrých
výsledků při poměrně nízkých nákladech na dekontami-
naci. Ale používání dekontaminačních roztoků má i něk-
teré nedostatky. Nejvážnějším problémem je vznik vel-
kých objemů nízkoaktivních kapalných radioaktivních od-
padů, které se musí zpracovávat do formy vhodné pro
dlouhodobé uložení. Vznikl tedy požadavek minimalizo-
vat podíl kapalných radioaktivních odpadů z dekontami-
nace bez podstatnějšího zvýšení nákladů na jejich zpra-
cování .

fiešení problému regenerace použitých dekontaminaS-
ních roztoko na bázi kyseliny stavelové bylo rozděleno
na dvě skupiny;

a/ odstranění, resp. snížení radioaktivity použi-
tých dekontaminačních roztoků ,

b/ úprava použitého dekontaminačního roztoku,
po odstranění radioaktivity, pro nové použití .
V našem příspěvku se budeme zabývat první částí problé-
mu, t.j. odstraňováním resp. snižováním radioaktivity
použitého roztoku.
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Jako sorbentu pro záchyt radioaktivity v použi-
tĵ ch dekontaminačních roztocích bylo používáno ferro-
kyanidu meďnatého ve formě suspense aebo pudru« Expe-
rimenty byly prováděné s použitím dekontaminačních
roztoků % elektrolytické dekontaminace vzorků, potru-
bí kontaminovaných následujícími radionuklidy:

137 Cs - 628 Bq.cm"2

134 Cs - 35
60 CO - 503

125 Sb - 20
106 RT. - 120 •
154 EU - 9
144 Ce - 428

Jako elektrolyt byl používaný 5# roztok kyseliny šía-
velové a elektrolytické dekontaminace byly prováděny
za různých teplot a při různých proudových intenzi-
tách. Proto jsou u výsledků experimentů i různé hod-
noty kontaminace sledovaných dekontaminačních rozto-
ků. Při experimentech byla sledovaná celková gama
aktivita pomocí analyzátoru TJP 424 L od energie cca
100 keV. Doba jednoho měření byla 1000 sec a pro vý-
počty dekontaminační účinnosti sorbentu byly brány
hodnoty po odečtení pozadí.

Pro jednotlivá měření bylo odebíráno kalibrovanou pi-
petou z použitého dekontaminačního roztoku po 1 ml
/původního i šitěného/, roztok byl přenesen na měřící
misku -» filtračním papírem a vysušen před měřením po-
mocí infralampy.

Pro experimenty s odstraňováním radioaktivity bylo po-
užito 50 ml od každého dekontaminačního roztoku, do
kterého bylo v kádince přidáno příslušné množství sus-
pense sorbentu, připraveného smícháním 0,001 M resp.
0,01 M roztoků K.Pe/CIí/g a CuCl2. Po promíchání dekon-
taminačního roztoku se suspensí byla reakční směs po-
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nechaná 1 hod. v klidu a potom filtrovaná přes papí-
rový filtr "modrá páska". Výsledky experimentů jsou
uvedené v tab. č.l.

Tab. č. I
Výsledky experimentů snižování radioaktivity dek.

roztoků.

Vzor. Pův.aktiv. Akt.l ml Přídavek % odstr.
č. 1 ml rozt. filtr. sorbentu radioakt«

1 —1 —1/imp.s / /imp.s / /mg.1 /

1 1,80 0,72 6,78 60

2
3
4
5
6

14,07
8,06
16,26

8,55 •

21,87

1,44
0,57
0,53
0,39
11,92

135,6
135,6
271,2

271,2
652,0 X

90
93
98
95
46

X přidaný sorbent vysušený a rozpráškovaný

Jak vyplývá z výsledků experimentů je možné při
použití ferrokyanidu meďnatého jako sorbentu pro sni-
žování radioaktivity použitých dekontaminačních rozto-
ků na bázi kyseliny štavelové. Výhodnější je použití
čerstvě připravené suspense než rozpráškovaného sorben-
tu. Přídavek cca 280 mg Cu2Pe/CI\ľ/g na 1 litr dekonta-
minačního roztoku snižuje jeho radioaktivitu o 95 -
98 %. Takovéto snížení radioaktivity dovoluje bezpeč-
nou manipulaci s dekontaminačním roztokem při regene-
raci nebo dalším zpracování. Množství radioaktivního
kalu, ve kterém je koncentrovaná převážná část radio-
aktivní kontaminace, je v poměru k původnímu objemu
dekontaminačního roztoku nepatrná. Vzhledem k charakte-
ru sraženiny Cu2Fe/CN/g je zajištěná- i její dobrá fil-
tratelnost. Další zpracování vzniklého radioaktivního
odpadu bude pravděpodobně možné jak do bitumenu tak i
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cementu /případně do dalších matric/. V porovnání
s čištěním použitých dekontaminačních roztoků na ion-
tomšničových kolonách je uvedený způsob ekonomicky mé-
ně nákladný a to jak z hlediska nižších nákladů na sor-
bent , tak i nákladů na následné zpracování ionexu,
zejména při vyšších solnostech použitých dekontaminač-
ních roztoků .

Liberatura:

/I/ Remy.H.: Anorganická chemie I,II, SNTL Praha
1961 a 1962

/2/ Tomčak,V.iPrimenenije sorbcionnyoh raetodov pere-
rabotki židkich rádioaktívnych otchodov, IV.konf.
RVHP, Moskva 1976.

/3/ Zajcev,B.A. a kol: NeorganiSeskije selektivnyje
sorbenty i opyt ich primenenija dlja obevreživa-
nija otchodov nizkogo urovnja radioaktivnosti a po-
vyšennoj koncentracijej solej, 4.konf.RVHP,
Moskva 1976.

/A/ Kepák,P.: Chem.listy 72, 8.11, str.1121 /1978/.
/5/ Žižka,B.: Problematiky vybora dezaktivirujuščich

rastvorov dlja dezaktivaciji oborudovanija AES,
Porada specialistů RVHP, Cottbus 1979.

/6/ Žižka,B.: Dezaktivacija komponentov i oborudovani-

ja AES dlja provedenija remonta i techničeskogo
obsluživanija, Porada specialistů RVHP, Cottbus 1979«
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PhDr. Emil F e n d r i c h ,
Výskumný ústav Jadrových elektrární,
Jaslovské Bohunice

FIXÁCIA KVAPALNÝCH RÁDIOAKTÍVNYCH ODPADOV DO CEMENTU.

1. Úvod

Jedným so spôsobov zneškodňovania stredne a níz-
koaktívnych kvapalných odpadov z jadrovo-energetických
zariadení je ich viazanie do cementu. Východiskom pre
riešenie problémov vyplývajúcich z realizácie uvede-
ného spôsobu sú informácie o riešení podobných problé-
mov u nás a v zahraničí •

Otázky týkajúce sa cetnentácie boli u nás riešené,
ale s odpadmi netypickými pre jadrové elektrárne
WER. ~ V zahraničí bola a je venovaná cementácii
kvapalných odpadov značná pozornost~no väčšina publi-
kácií pojednáva o technologických resp. ekonomických

problémoch. 0 chemizme procesu cementácie odpadov sa
7 8 v

vyskytujú publikácie len sporadicky ' a naviac vel-
mi všeobecné, čo svedčí o významnosti získaných výsled-
kov. Potvrdzuje to tiež skutočnost, že väčšina sa ich
nachádza v patentovej literatúre. Z uvedeného vyplýva,
že počiatočné práce sa u náa počali v oblasti orientova-
ného základného výskumu.

Berúc do úvahy uvedené okolnosti otázky týkajú-
ce sa fixácie odpadov do cementu možno zhrnút do na-
sledovných tématických celkov: štúdium zloženia a
vlastností kvapalných odpadov, štúdium vlastností ce-
mentov so zameraním na schopnost sorbcie nuklidov,
sledovanie vlastností produktu, spracovanie výsledkov
získaných v predchádzajúcich celkoch vo forme pod-
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kladov pre konštrukciu poloprevádzkového zariadenia
pre cementáciu a napokon vypracovanie reglementu pre
prevádzku cementačného zariadenia.

Cieíom predkladaného referátu vzhíadom na obšír-
nost tematiky ako aj na tematické zameranie konferen-
cie bude informácia o náplni prvých troch z uvedených
celkov.

2. Zloženie^a^vlastnosti<_kva2alnj^ch_od2adov

Kvapalný rádioaktívny odpad typu V / z JE typu
VVER/ je roztok elektrolytov o väčšom počte zložiek
ako tri. Už táto počiatočná charakteristika ukazuje, že
samotná analýza takejto sústavy, ako aj získavanie in-
formácií o formách jednotlivých zložiek nie je jedno-
duchá. Pri spomínanom Štúdiu sa v počiatočnej fáze pra-
cuje s modelovými roztokmi, ktoré sú pripravované tak,
aby zodpovedali skutočnému stavu odpadov. Pre ilustrá-
ciu uvádzame jeho zloženie a niekoiko dalších charak-
teristík v prehlade:

Zložka

HBO

Ha+

K+

Cľ
NO"
kys.štavelová
kys.citrónová

dodecylsulfonan sodný
EDTÁ

kaly .
pH

obsah kg.m"^

30
20-40

2-4
0,5-1
4-30
4-8
4-8
0-1
0-0,5
10-20

10-13
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-3Zložka obsah kg.m

sum.aktivita: 0,01-1,0 Ci.m

(Cs:Co 1:5 ; 1 3 4Cs: 1 3 7Ca 1:2)
koncentrácia: 100 - 200 kg.m""3

priemerná ročná produkcia
na jeden dvojblok: 600 m

3. Sorbčné vlastnosti cementov a vlastnosti produktu
fixácie _ ___

Pri fixácii kvapalných rádioaktívnych odpadov do
cementu funkciu zámesovej vody plní samotný rádioaktív-
ny odpad* Přítomnost zložiek tvoriacich odpad nepriaz-
nivo ovplyvňuje tvrdnutie cementu - tvorbu cementového
kameňa. Zvlášt nepriaznivo na tento proces pôsobí pří-
tomnost kyseliny boritej - presnejšie přítomnost is-
tých foriem jej iónov.Tento nepriaznivý vplyv sa pre-
javuje alebo pomalým tvrdnutím vzorky, alebo v malej
pevnosti po zatvrdnutí. Podstata mechanizmu pôsobenia
kyseliny boritej nie je presne známa, ale podlá dote-
rajších skúseností už spomínané ióny resp. polyióny
kyseliny boritej reagujú s niektorými zložkami cemen-
tov a tým nepriaznivo vplývajú na tvorbu hydrosiliká-
tových novotvarov v procese tvrdnutia cementového ka-
mena . Fixácia kyseliny boritej resp. jej foriem je
jedným z ústredných problémov a preto sa venuje vylú-
čeniu jej nepriaznivého vplyvu zvýšená pozornost".
Vlastná fixácia nuklidov - zložiek odpadu prebieha
v mikropóroch, ktorých steny sú vyplnené gélmi s velkým
aktívnym povrchom. Dôležitou požiadavkou na vlastnosti
fixáciou vzniknutého produktu je minimálna extrahova-
teínost viazaných zložiek účinkom vody, tj. maximálna
schopnost gélových výplní pórov cementového kameňa
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udržat viazané nuklidy.

Rôzne cementy majú rôzne "vyvinutú" túto schopnost .

Doterajšie skúsenosti ukazujú, že isté prísady doda-

né do cementových kompozícií požadovanú vlastnost pod-

statne zlepšujú. Sú to prísady, ktoré sa po vzniku no-

votvarov v cementovom kameni vyznačujú velkými sorbč-

nými vlastnostami. Ich podstata pravdepodobne spočíva

v tvorbe silných lokálnych elektrických polí v kavi-

tách novotvarov . 2 vyššie povedaného vidiet, že

úspech fixácie závisí od- vystihnutia foriem jednotli-

vých zložiek odpadov ako aj poznania resp. vhodnej úpra-

vy a vzniku takých novotvarov, s ktorými sa zložky od-

padu priestorové zhodnú /do seba zapadnú/ a pôsobením

lokálnych polí vytvoria aj väzbovú interakciu.

Odolnost cementov voči pôsobeniu vody a teda ich
schopnost"udržat nuklidy v skelete cementového kameňa
sa sleduje experimentálne. Doterajšie poznatky získané
z analýz extraktov potvrdzujú dobré vlastnosti prísad
dodávaných do cementov v procesu fixácie«

Záver

Predchádzajúci pohlad na problémy spojené s rea-
lizáciou fixácie kvapalných rádioaktívnych odpadov do
cementu ukazuje aspoň čiastočne na zložitost oelej zá-
ležitosti. Fixácia do cementu je u nás považovaná za
alternatívnu metódu k bitumenácii odpadov. Pri porov-
naní vlastností oboch matríc vidiet, že obe majú vý-
hody aj nevýhody. Bitúmenová matrica je odolnejšia
voči extrakcii vodou ale radiačnej menej stabilná.
U cementu je tomu naopak.

Predložený okruh problémov nie je úplný. Zvlášt
významným krokom pri realizácii bude odskúšanie a uve-
denie technologického zariadenia, ktoré závisí síce
od úspěšného vyriešenia tu naznačených okruhov problé-



- 60 -

mov, no až do úspešného doriešenia posledného techno-
logického kroku bude závisiet kvalita produktu.
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Ing. Jiří K l i c p e r a ,
Východočeské vodovody a kanalizace,
pracoviště Pardubice

AERACE RADONOVÝCH AGRESIVITÍCH VOD VID VODÁRENSTVÍ

Výskyt radonu 222 v podzemních vodách je věc
všeobecně známá» V dřívějších letech se vsak radonu
ve vodárenskýoh zdrojíoh nevěnovalo příliš poaornoetl.
Problematika se bučí vůbec nesledovala, nebo se zdrojje
kontaminované tímto radioizotopem zcela opouštěly.
První zmínky o vodárenských problémech s radonem pochází
od Truelleho /I/, který se zmiňuje o kontaminaci ovzdu-
ší ve vodárně izotopem Rn 222 pocházejícím z upravované
vody v akumulační nádrži. Jiné popisné údaje o výskytu
a chování Rn 222 lze najít v pracech Mansfelda /2/,
Hanslíka a Hansfelda /3/# Přehled literatury k radonové
problematice je dále uveden v práci Mansfelda a Hanslí-
ka /5/ a Hanslíka /4/, kde je velmi podrobná rešerše
aa do poslední doby. 'šechny uvedené práce se zabývají
výhradně problémy radioaktivity.

V roce 1974 bylo tehdejší cheraicko-technologické
oddělení býv.KVRIS Hradec Králové postaveno před úkol
zajistit úpravu vody pro obec Bílá Třemešná z vrtu BT-2
na okrese Trutnov. Vyhloubený vrt vykazoval vodu se sil-
nou objemovou aktivitou alfa způsobenou radonem 222 -
přes 500 Bq/1 (20500pCi/l) a obsah agres. C0 2 přes
25 mg/l. V dostupné literatuře nebyly k této problemati-
ce zjištěny žádné použitelné podklady a protože šlo o
akci "Z" volebního programu, nebylo možno zajistit fi-
nancování modelových zkoušek nehledě již na to, že čer-
pací zkoušky na vrtu již byly dávno ukončeny. Při ori-
entačním průzkumu v závodech zásobování vodou na území
CSR nebyla zjištěna žádná úpravna vody, která by se za-
bývala úpravou radonové agresivní vody. Proto bylo nut-



- 62 -

no navrhnout technologii "naslepo".

Při rozboru vlastností radonu a oxidu uhličitého,
bylo přihlédnuto k určité podobnosti kinetiky odvětrá-
vání obou plynů. Pro navržený výkon úpravny 5 l/sec byl
proto v první verzi navrženou provzdušnovací zařízení
Erbo na 8-10 l/sec, ekuraulace a dávkování korozních in-
hibitorů. Bohužel výrobce v té době zařízení Erbo re-
konstruoval a jeho dodávku nepotvrdil. Bylo tedy nutno
hledat další možnosti a jako vhodné zařízení byl vyty-
pován provzdušňovací kotlík ZÚV Praha. Proto byla v ro-
ce 1976 provedena změna původního technologického návrhu
/6/ a pro úpravu byly navrženy 3 provzdušňovací kotlíky,
PK 0 426 mm. V úpravně byla navržena bezpečnostní opa-
tření ke snížení možností ozáření obsluhy. V jediném
technologickém Slánku budou tedy současně odstraněny dvě
složky odlišné svým původem i účinky - agresivita a radio-
aktivita. Po akumulaci a hygienickém zabezpečení měla být
voda dodávána do spotřebiště.Aby se ještě zvýšil kontakt
vody se vzduchem, byla na přítok do vodojemu navržena
pilovitá přepadová hrana a vodojem musí být odvětrán nu-
cenou cirkulací ventilátorem. Opravna je umístěna mimo
zástavbu, takže nehrozí nebezpečí zasažení obyvatelstva.
Technologické parametry jsou uvedeny ve srovnávací ta-
bulce.

V roce 1981 se ukázala nutnost upravovat vodu z té-
hož geologického horizontu /cenoraanských pískovců/ pro
Dvůr Karálové. Ve městě bylo dosud v roztříštěné síti vy-
užíváno různými organizacemi asi 27 vrtů. Jejich voda
obsahuje 20-50 mg/l agres. C0 2 a 60-100 Bq/1 objemové
aktivity alfa způsobené radonem 222. Původ radonu je ne-
jasný. Ve zprávě o hydrogeologickém průzkumu /7/ je na-
vržena úprava těchto vod koagulací klinitými solemi a pří-
davkem vápna, dále chlorací, aerací a filtrací. Tato
úprava byla zhodnocena jako příliš komplikovaná a značně
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také přesahovala finanční možnosti investora /VčVaK/,
bylo rozhodnuto provést modelové zkoušky přímo na místě
ve Dvoře Králové n.Labem. Výsledky byly zpracovány do
technologického návrhu úpravny vody /8/.

Jako nejvhodnější pro zkoušky byl vybrán vrt V-5
hluboký 127 m v centru města, kde byla vysoká obj.akti-
vita (kolem 90 Bq/1) i agresivita (kolem 40 mg/l dle
Heyera) a současně zde byly i technické podmínky pro in-
stalaci a provoz modelového zařízení* Voda z tohoto ho-
rizontu je měkká /Oa 26 mg/l /, s malým obsahem železa
/Je 0,06 mg/l /, slabě kyselá /pH 6S6/ s malým obsahem
organických i rozpuštěných látek. Z aniontů bylo zjištěno
jen 12 mg/l dusičnanů, 9 mg/l chloridů a 4,8 mg/l síranů •
Obsah radonu během zkoušek byl 91-97 Bq/1 a agresivita
stanovená dle Heyera 37-41 mg/l sgr. C0 2 .

Model byl tvořen aerační nádobou z PVC o objemu
8 1 s fritou 0 5 cm umístěnou ve dně. Voda byla přivá-
děna do 1/3 výšky ode dna a odtékala po provzdušnění
přepadem. K aeraci byla jako zdroj vzduchu použita ob-
ráceně zapojená motorová vývěva a průtok vzduchu byl
měřen rotametrem. Průtok vody byl měřen odměrnou nádobou.
Elěření byla prováděna ve dvou týdenních sériích. Během
měření se měnily průtoky vody i vzduchu v reaktoru. Vý-
sledky odstranění radonu 222 a agres. C0 2 byly zpraco-
vány graficky a tabelárně v /8/.

Pro technologickou praxi bylo rozhodující zjistit»
zda při dosažení mezních hodnot ČSN 830611 a 830615 je
rozhodující odvětrání radonu nebo oxidu uhličitého. Křiv-
ky odvětrávání COg v závislosti na intenzitě aerace a
době zdržení jsou zpočátku strmější, ale z hlediska zbyt-
kových koncentrací se obtížněji odstraňoval radon. Jen
obtížně bylo možno získat objemové aktivity nižší než
5 Bq/1 , zatímco u oxidu uhličitého číselně přibližně
shodné koncentrace lze provozně snadno likvidovat nebo
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i připustit. £ľa základě provedených měření byla navrže-

na úpravna vody s výkonem 150 l/sec.Aerace bude reali-

zována v akumulační nádrži čerpací stanice pomocí ponore-

ného roštu, rozptyl vzduchu bude zajištěn filtračními

hlavicemi M 30 z Novoduru.Porovnání všech tří uvažova-

ných způsobů aerace je v následující tabulce:

Porovnání_z2Ůsobů_aerace_radonov2ch_vod

lokalita

výkon

Bílá Třemešná Dvůr
BT-2
návrh

5 l/sec
objem reaktoru 3x115 1
aerační prvek
počet prvků
doba zdržení

: keram.svíčky
18
1:10 min

intenzita aerace 100

očekávané zbytkové hodnoty :
Rn 222

GOg agr.

5-10

do 10

V-5
model

Králové
směs
návrh

0,26-0,8 l/min 150 l/sec
8 1

frita
1
10-30 min

10-30

2-6
4-10

270 nr

filtr.hlavice
2700

30 min

min.l5m3/m2hod

do 5

do 5

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že snížit objemo-

vou aktivitu radonu 222 na hodnotu celkové aktivity al-

fa dle ČSIí 830611 do 0,1 Bq/1 není technicky a ekonomic-

ky realizovatelné. Názory hygienických orgánů na povole-

ní obsahu radonu ve vodě /není uveden ve vyhl. 59/72 Sb./

se značně různí a závisí na způsobu posuzování nebezpe-

čí vyvolaného požitím radonových vod a inhalací radonu

222 uvolněného z neupravené vody během manipulace s ní«

V literatuře /9/ udávaná kumulace radonu v organismech

je záležitostí spíše iluzorní. V současné době se v ČSSR

hyg. orgány přiklánějí k toleranci až do 10 Bq/1 u upra-

vovaných,do 30 Bq/1 u neupravovaných vod. Při posuzování



- 65 -

expozice inhalací radonu uvolněného z vody jako rozho-
dující v celkové dávce pohlceného záření lze tyto hra-
nice považovat za re?.!. .ié a technicky i ekonomicky dosa-
žitelné. Je totiž možno argumentovat s tím, že pokud se
radon neuvolní během poměrně dlouhé a intenzivní aera-
ce v úpravně, neuvolní se ani při běžné manipulaci s vo-
dou ve spotřebišti.Je pak možno počítat jen s dávkou
způsobenou požitím vody.

Výsledky dosažené p H odstraňování radonu z vo-
dy /8/ jsou v dobré ahodě s výsledky, které publikoval
Hanslík /4/ a které byly také zjištěny dodatečně v prá-
ci Raffetyho /10 in 4/. Pro provozní praxi však bylo dů-
ležité zjistit již zmíněné vztahy mezi objeuiovou aktivi-
tou radonu 222 a obsahem agresivního oxidu uhličitého
během aerace. Byla proto věnována pozornost korelaci me-
zi obsahem radonu a C02. Tato závislost byla vystižena
korelační rovnicí

A := 1,899 H - 5,557

kde A = zbytková objemová aktivita radonu 222 v upra-

vené vodě, Bq/1

H = zbytková agresivita dle Heyera v mg/l

Koeficient korelace pro první dvě etapy měření a vylou-

čení zřetelně chybných hodnot byl r = 0,98952. Této zá-

vislosti bylo využito k tomu, aby se sledovala účinnost

aerace dané vody pomocí jednoduchého stanovení agresi-

vity. Doj de tím ke značným úsporám v provozní kontrole

vody a zlepší se operativnost řízení provozu. Závis-

lost platí pro daný počáteční poměr obou složek, teplo-

tu a složení vody.

Souhrn

V práci jsou předloženy výsledky dosažené při

aeraci radonových agresiviích vod na laboratorním modelu
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provozovaném v terénu. Výsledků bylo použito k ověření
dříve navržené technologie úpravy vody v lokalitě Bílá
Třemešná /51/s / a 1c vjjracování technologie úpravy vody
pro Dvůr Králové s kapacitou 150 l/sec.Zjištěná vysoká
korelace mezi odstraňováním Rn 222 a agres. GOg dala pod-
nět k návrhu způsobu kontroly účinnosti procesu odstra-
nění radioaktivity aproximací z určené agresivity.
Z hlediska technické realizace upravárenského procesu
a vlivu záření na organismus lze považovat za účelné
snižování obsahu Rn 222 na hodnoty 5 - 1 0 Bq/1 , při-
čemž hranice 10 Bq/1 by mohla být navržena jako norma-
tiv pro obsah radonu v upravovaných vodách.
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Přehled výsledků aerace radonových

agresivních vod - Dvůr Králové 1981

Stanovení radioaktivity emanometrickou metodou s elektro-

statickou depozicí iontů rozpadových produktů provedl

ing.P.Ryba,Povodí Labe Hradec Králové.

Radon 222

Bq/1

97,11
97,57
91,09
91,28

85,80

35,71
19,26

8,3
26,64
7,25

5,29
6,02

24,4
5,77
2,509

35,66
29,75
18,08

5,106

3,212
5,310

32,30

32^26

agr.COjHeyer

mg/l

41,0

40,4
38,0
41,8

37,0
22,0
13,6

9,5
12,8

8,4
5,9
5,9

13,9
8,4
6,3

26,3
17,5
11,7
6,6
5,1
4,0
16,4
16AO

doba zdržení

/min./

surová voda

ti

n
tt

10
15
20
10
15
20
30
10
15
20
4,5
5

10
15
20
30
5
5

int«aerace
/m3/m2.hod./

5
5
5
10
10
10
10
15
15
15
14,6
20
20
20

20

20
30
40

Z přehledu plyne m.j.,že vyšší intenzita aerace než

20-Vm .hod.nezvyšuje účinnost procesu-bubliny se spojují
a snižuje se jejich specifický povrch.
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RIIDr. Ladislav H a n u š k a , CSc.
Ústav rádioekológie a využitia jadrovej techniky,
Košice

ODPADOVÉ VODY JADROVÝCH ELEKTRÄR1TÍ - EKOLOGICKÍ PROBLÉM.

Úvod: Zdravotno-technická a hydrologická problematika'
effluentov jadrových elektrární jo Sir8iat ako

iba kontaminácia prírodného a životného prostredia
rádioaktívnymi substanciami. Vzduch, voda a podá fun-
gujú jednak ako prevodový činitel, transportér polu-
tantov, ale aj ako rezervoár a tak podmieňujú sekun-
dárne uvoíňovanie deponovaných látok do kolobehu,
/najmä z vody a pôdy do potravinových retazcov/.

Sledovanie rádioaktivity v prostredí okolo zdro-
jov jadrovej energie je raetodologiky prepracované. Me-
todológia upotrebená pri hodnotení znečistenia atmos-
féry môže byt principiálne rovnako upotrebená pri hod-
notení znečistenia pri odpadoch tekutých /2/.

Po analýze effluentov možno vyhodnotit kontami-
náciu prostredia, ktorá z toho vyplýva a porovnat ju
so znečistením pred .inštalovaním jadrového zariadenia«
Toto porovnanie nám umožňuje vyskúšat možnosti detek-
cie znečistenia, spojeného so zariadením /prevádzky
JE/ do kontroly životného prostredia /13/. Vodné pro-
stredie sa významne uplatňuje pri prenášaní rádioak-
tívnych látok pitnou vodou, pri konzumácii rastlín a
živočíchov /rýb/ z kontaminovaných vod, pri požívaní
potravín zo zavlažovaných polí takou vodou a konečne
aj ako zdroj irradiácie zo sedimentov do vonkajšieho
prostredia /2/.
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Problematika! Popri znečistovaní prostredia rádioak-
tívnymi zložkami pri prevádzke jadrových

elektrární, / H , 131j/, treba uvážit aj tepelné zne-
čistenie, jednak výparom do ovzdušia, jednak zbytkový-
mi vodami. Ďalej kontaminácia povrchových vod je pod-
mienená mechanicky sedimentom z chemickej úpravy vod
a chemickým zložením uvedených suspendovaných látok..

Termické znečistenie prostredia, či už výpar ale-
bo zaústenie zbytkových oteplených vod do recipientu,
je z hladiska vodnej bilancie veími významné. Pri pre-
vádzke íahkovodných reaktorov /4x 440 MWe/ za 6.500
h/rok je potrebné množstvo 42x 10 m vody. Pritom
vzniká strata výparom povyše 70 %• 2 hydrologického
hladiska sa tým ochudobňuje povodie. Z ekologického
hladiska taký výpar značí zvýšenie vlhkosti, podmieňu-
je tvorbu hmly najmä pri inverzných stavoch a pri da-
nej geomorfologickéj konfigurácii. Konečne v zime tvor-
ba námraz poškodzuje stromové porasty,/polomy/. Zvýše-
ná vlhkost sa postupne prejaví aj vo zmene fytocenóz,
príp. i živočíšnych asociácií, /polomy - hmyzí škod-
covia apod./ /16/.

Zbytok vod /9,3x 10 m / treba v danom prípade

považovat za vodu odpadovú, /ČSN 83 0533, 83 0602,

83 0604 a i./.

Tepelné znečistenie v povrchových vodách treba
posudzovat z viac aspektov: trvalé, rovnomerné vypú-
štanie oteplených vôd má iný efekt v lete, iný v zime.
Ak rátame v oteplených vodách so stratou kyslíka pod-
lá ChSK na den 75 g/obyvatelv, odpovedajú tomu hodno-
ty /podía daného prepočtu/ z atómovej elektrárne o
500 1.17/ ako komunálne a priemyslové znečistenie od 45
tisícového mesta v lete a od 100 tisícového v zime /15A
Podía technologických údajov nemá teplota zbytkových
vôd z JE překročit 40°C, pričom treba uvážit pri mie-
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saní 3 vodou recipientu hydrodynamický mechanizmus /li/.
Podlá výsledkov skúmanie, napr. v ZSSR, celkové zvý-
šenie temperatúry recipientu o 3-7°C stimuluje produk-
ciu fytoplanktonu,/podía iných 6-7°C/.
V Ivanovskej nádrži /ZSSR/ oteplenie na 20°C na jar,
v lete do 30°C, negatívne ovplyvňovalo biomasu fyto-
planktonu.

Okrem sezónneho uplatňovania sa temperatúry je
ďalším činiteíom typ recipientu - tečúci, pretekajú-
ca nádrž, stojaté vody. Rychlost t oku, "-kolísanie hla-
diny v nádrži a pod. pôsobia na rozvoj litorálnej ma-
kroflóry /pozitívne alebo negatívne/. Takým príkladom
je sústava Dalešice - Mohelno. Prognóza predpokladala
na tejto sústave teplotný režim po vybudovaní podía
uvedenej schémy* /bez ohladu na JE/:

Predpokladaná teplota vody°C /ex 20/.

odtok z hl.
nádrže 3-4 4-5 5-7 7-9 9-6
odtok z vy-
rovnávacej
nádrže 2-4 5-7 8-10 9-10 6-4

/Prognóza Zelinka 1966/

Prítokom oteplených vod /ca 35°-4O°G/ sa zmení

termika vyrovnávacej nádrže. V pohybe bude denne, pri

kolísaní hladiny o 11 m , okolo 10 mil. vr vody.

/Obiehajúce množstvo chladiacich vôd v okruhu predpo-

kladá na 300.000 n?/h . (20) /. Ifynamiku termického

vyrovnávania v nádrži za daných okolností tažko hod-

notit a bilancovat.

Jadrové elektrárne, v porovnaní s klasickými,

nepodmieňujú podstatnejšie zvýšenie teploty, ale vyš-

šia je potreba a spotreba chladiacich vod. Súhrnne
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nemožno ani oteplené zbytkové vody izlovane hodnotit

od ďalších fyzkálnych a chemických komponentov. Tak

pri zvyšovaní teploty vody sa snižuje objem fyzikálne

viazaného kyslíka vo vode, dochádza k potencovaniu

rozpadu organických látok biochemickou cestou ,/opät

spotreba kyslíka!/« Sledovanie počtu psychro-a mezo-

filných zárodkov a baktérií skupiny "Coli" na kanále

Dudváh svedčí o vplyve oteplenia viac, ako o predpo-

kladanej rádioaktivite. V danom prípade je zaujímavé

konštatovanie, že za určitých podmienok sa inhibične

prejavili zvýšené letné teploty v odpadovom kanáli

/3,16,19A

Súhrnne možno konstatovat, že teplota nemusí
byt rozhodujúcim faktorom, ale v interakcii s ostat-
nými fyaikálnó - chemickými zložkami, vrátane rádio-
aktívnej komponenty môže pozitívne alebo negatívne
ovplyvňoval; hydrobiotop.

Suspendované látky, súčast odpadov z jadrovo-

energetického zdroja, si vyžadujú taktiež zvýšenú

pozornost, a to nielen z híadiska predpokladanej rá-

dioaktivity. U nás sú k dispozícii dobre rozpracované

pozorovania šírenia a vplyvu prirodzených i umelých

rádionuklidov, či už z banských vôd, či zo zdravotníc-

kych zariadení, alebo z iných komunálno-priemyslových

odpadov /8,9/. Postrádame dôkladnejšie rozbory z pre-

vádzky JE, /a to aj v zahraničnej literatúre/.

Na vodnú flóru a faunu pôsobia väčšie množstvá
sedimentujúcich látok vôbec zanášaním dna po dĺžke
toku /I,6/. Odpady z chemickej úpravy vod z jadrových
elektrární /dekontaminácia, neutralizácia/ z jedného
z našich zdrojov atómovej energie majú dosiahnut roč-
ne na 220 m . Ide najmä o soli sodíka,

Na2C207.../, ale medzi nimi aj o 56 g.l NaB.0„ .



- 73 -

Pritom množstvo boru /významný mikroelement/ dosiahne
tak v recipiente okolo 300 kg. /Stály objem recipien-
tu je 5,6 mil. nrV. V dôsledku kolísania hladiny bude
suspendovanými látkami /ca 400 g/l/ a oteplenou vodou
ovplyvňovaný pravý breh vyrovnávacej nádrže.

Pri hodnotení vplyvu jadrovo - energetických za-
riadení na povrchové vody, pokiaí ide o kontamináciu,
príp. intoxikáciu, sa zameriavame najmä na stanovenie
alfa-beta a gama žiarenie, 9 0Sr, 1 3 7 C s , 2 2 6Ra, nat*lT
a H, /314,10,18/. Ukázalo sa väak, že napr« pri úpra-
ve uránu, vzhledom k jeho malej intenzite žiarenia,
viac sa tento uplatňuje ako chemický jed, hlavne v kom-
binácii s extrahovadlami. Toxioitu uránu avyäuju" mäk-
šie, kyslejšie vody* Stretáme aa tedy s problémom pô-
sobenia tažkých a stredne tažkýoh, hooi aj nerádio-
aktívnych prvkov v kontaminovaných vodách. U rádio-
izotopov biogénnych prvkov je ich kumulácia oproti ne-
"biogénnym v organizmoch komplikovanejšia. Vodné orga-
nizmy pravdepodobne nerobia rozdiel pro prijímaní prv-
kov medzi stabilnými a nestabilnými izotopmi /5,9/.
V tom je práve problém bioindikácie, ktorá sa často za-
mieňa s kumuláciou prvkov v tele organizmov.

Záver: Ekologické hodnotenie lokalít výstavby jadrovo-
energetických zariadení, v širšom pojatí analý-

za životného prostredia ako podklad pre bezpečnostné
správy JE, nemôžeme omedzovat iba na zistovanie rádio-
aktívneho pozadia. Významnou zložkou ekologickej kapa-
city oblasti je hydrosféra /2,3,12,14/.
Hydrobiotop vyžaduje zistovanie pozadovych hodnot
/back - ground/ v celej šírke fyzikálno - chemických
a biologických zložiek.

Prevádzkou jadrových elektrární, vypúataním ote-
plených vôd a suspendovaných látok, sa narúša kyslíko-
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vá bilancia, BSK a ChSK. Termické znečistenie potencuje
biochemické procesy a vo spojení s biogénnymi a stopo-
vými prvkami /B/ podmieňuje eutrofizáciu. Suspendované
látky inhibujú bentickú mikroflóru a mikrofaunu, ale
uvolňováním minerálií zo substrátu stimulujú rozvoj
fytoplnktónu /6/. Z toho híadiska treba posudzovat
príp. využitie oteplených vôd a suspendovaných látok
v agrokomplexoch. Tým by sa predišlo nežiadúcej konta-
minácii recipientu - efekt ekologický a zvýšil by sa
ekonomický prínos prevádzky JE v sekundárnej sfére.
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POStfDENIE MOŽNOSTI VYFlíSf ANIA ODPADOVÝCH VOD Z JADROVÍCH
ELEKTRÁRNÍ A ICH VPLYV "NA ŽIVOTNií PROSTREDIE

Jadrová energia sa stáva v mnohých krajinách sveta stále
dôležitejším faktorom pri zabezpečovaní vzrastajúcej potreby
energie. I v ČSSR sa predpokladá vzrast dôležitosti tohto od-
vetvia z hľadiska zabezpečenia národného hospodárstva energiou•

Pri úvahách a prognózach o rozvoji jadrovej energetiky
nemožno obísť otázku životného prostredia. Táto pozornosť sa
pozitívne odzrkadľuje v systematickom a cieľavedomom riešené
ochrany životného prostredia pred následkami prevádzky jadrovo-
energetických zariadení. Činnosť jadrových elektrární predstavuje
pre ochranu životného prostredia kvalitatívne nový problém keážt
okrem tradičných druhov znečistenia (chemické,tepelné) a ktorými
sa stretávame u tepelných elektrární,pristupuje i možnosť rádio-
aktívneho znečistenia okolia.

Zvlášť veľké nároky kladie jadrová energetika na vodnú
zložku ekosystému. Nároky jadrovej elektrárne na vodu závisia
od typu chladiaceho systému elektrárne«. Pri použití chladiacich
veží tieto nároky síce klesajú, pretože dochádza k recirkulácii
značnej časti chladiacej vody, ale i tak činí odhadovaná spotre-
ba vody pre JE 4x1000 MWe asi 4, 0 r / s .

Znečistenie tokov odpadovými vodami z jadrovej elektrárne
má tri hlavné zložky : chemické, tepelné, rádioaktívne.

Zvýšenie teploty toku vplyvom prítoku teplých vôd má za
následok veľké zvýšenie odparu,čím dochádza k zvýšeniu strát
vody do ovzdušia. Z hľadiska ovplyvnenia životných procesov a che-
mických reakcií v rieke má najväčší význam množstvo rozpusteného
kyslíka. Toto množstvo klesá so stúpajúcou teplotou vody približ-
ne o 20 % na každých 10°C. súčasne stúpa spotreba kyslíka,podmie-
nená dvojnásobným zrýchlením oxidačných reakcií na každých 10°C
vzostupu teploty a do určitého teplotného limitu (asi 35°C) zrých-
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lenia metabolizmu vodných organizmov/l/. Menšia hustota teplého
prítoku zhoršuje premiešávanie vody, čo sťažuje prísun kyslíka
do spodných vrstiev a môže viesť ku prípadnému hromadeniu ra-od-
padu v hornej vrstve vody. Ovplyvnenie príjmu rádionuklidov
teplotou vody u rias nebolo dokázané,kým kumulácia rádionuklidov
v organizme rýb vplyvom teploty vody sa popisuje logaritmickou
závislosťou /2/.

Vplyvom odpadného tepla vzniká nebezpečie preferovania menej
hodnotných teplomilných druhov (modrozelené riasy a ainice). Ryby
majú z vodných živočíchov najvyaäiu komerčnú hodnotu« Pokles poč-
tu rýb v oteplených vodách môže byť spôsobený poklesom produkcie
zoo- a fytoplanktonu alebo priamymi účinkami tepla« Najcitlivej-
šie ku zvýšeným teplotám eú ryby pstruhovité, menej citlivé sú
šťukovité a ostriežovité a najviac tolerantné aú kaprovité. Cit-
livosť rýb na teplotu sa mení v závislosti na vývojom štádiu i na
ročnom období.

Zvýšenie teploty, keďže favorizuje len určité teplomilné
druhy, spôsobuje po čase pokles počtu zastúpených druhov rastlín
a živočíchov. To vedie ku zmenšovaniu stability ekosystému ako
celku voči ďalším zásahom»

Predpokladá sa, že celkové množstvo rádioaktívnych vôd vy-
púšťaných z JE z dôvodov zaciiovania prípustnej objemovej koncen-
trácie trícia bude 3 600 m^/rok pre WER 4x 440 MWe a 6 500 m^/rok
pre 4 x 1 000 MWe.

Objemová aktivita trícia obsáhnutého vo vypúšťaných vodách
pred riedením je o 5 radov vyššia než sumárna objemová aktivita
všetkých ostatných rádionuklidov. Je zrejmé, že celkový dávkový
ekvivalent bude spôsobený tríciom. Riedenie a vypúšťanie trício-
vých vôd do vodných tokov je najrozšírenejší spôsob, ktorý sa
používa v JE pre udržanie koncentrácie trícia v povolených med-
ziach. Tieto vody sa ešte pred vypúšťaním do priemyslovej kanali-
zácie riedia 30-40 krát neaktívnou vodou a v kanalizácii ešte
ďalšími neaktívnymi vodami (odluhom chladiacich veží,neutralizo-
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vánými vodami z DEMI stanice)0 Vypúšťaním týchto vôd do povrcho-
vých tokov dôjde k ešte väčšiemu zriedeniu, ktoré je tým dokona-
lejšie, čím je väčší prietok a turbulencia toku» Rádioaktívne
vody sa budú vypúšťať raz za 14 dní po dobu 12 hodín /3/»

Takmer celé unikajúce trícium je vo forme tríciovej vody,
V tejto forme veľmi ľahko vstupuje do zažívacieho traktu, do
pľúc alebo sa vstrebáva kožou. Trícium vstupujúce do ľudského
tela vo forme tríciovej vody, je metabolizované rovnako ako voda,
biologický polčas ktorej v ľudskom tele je 8 až 12 dní«

Trícium je beta žiarič o nízkej energii,preto vonkajšia ex-
pozícia nie je človeku nebezpečnáo Beta častice o nízkej energii,
majú maximálny dosah vo vode alebo v živočíšnom tkanive 0,005 mm
a rádiosenaitívne vrstvy buniek pod kožou ležia hlbšie než 0,04
nun, čo je dôkazom pre určitú bezpečnosť pri vonkajšej expozícii

Eri zohľadnení radiačnej záťaže obyvateľstva môžeme uvažo-
vať tri cesty :
a»/ konzumácia pitnej vody s ob'sahom JH

b./ závlahy - ide hlavne o konzumáciu zavlažovanej ranej zeleni-
ny z týchto tokov a tiež nepriamo zo zavlažovaných luk a
pasienkov konzumáciou potravy živočíšneho pôvodu«

Co/ kúpanie - radiačnú záťaž z kúpania treba uvažovať v prípade
intenzívneho využívania toku pre rekreačné účely

Voda privádzaná z toku a používaná pre technologické účely
jadrovej elektrárne musí prejsť chemickou úpravou,aby zodpoveda-
la technickým požiadavkám prevádzky. Chemikálie použité pre tú-
to úpravu vystupujú pre vypúšťaní odpadových vôd do tokov ako
faktory chemického znečistenia. Množstvo použitých chemikálií
závisí od kvality použitej vodyo

Dopad prevádzky jadrovej elektrárne na povrchové vody z
hľadiska uvedených faktorov znečistenia chceme demonštrovať na
príklade plánovanej jadrovej elektrárne Východné Slovensko
4x1000 Mľ/e alebo 2x1000 M e o
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Ako zdroj odpadovej vody aj ako recipient odpadových vôd
z JS sa uvažujú rieky Hornád a Torysa« Súčasný stav kvality
vody v Toryse a Hornáde uvádzame v tabuľke 1,

Zloženie odpadovej vody vypúšťanej z JE podľa predbežných
výpočtov bude mať nasledovné zloženie :

Hornád
mg/1-1 -1

Tvrdosť vody
Na+K

SO4"
Cl~

HOJ
HCOX

535,5
89,5
64,48

117,1

mg/l"1

367,4

223,3
40,9
117,73

Toryaa
mval/1"1

9,89
6,66

7,65

6,31
0,66

1,93

mval/1

13,71
2,93
11,15
2,53
1,04
1,92

Príloha nar.vlády S3Ä č.30/1975 2b. limituje pri ostatných
povrchových vodách teplotu maximum do 26°C. Z hľadiska teploty
je naj nepriaznivejšia situácia v rieke Torysa/5/» 'feploty vody
Torysy dosahujú v mesiacoch jún až august maximálnych hodnôt 20
až 23,1 °Co Pri jednotlivých uvažovaných prietokoch v Toryse sa
vplyvom oteplených vôd z JE dosiahnu teploty :

1, pri vypúšťaní 583 l.s vody o projektovanej teplote 33°C
min.bil»prietok

0,8
Q

t°C 28

355
1,4

26,9

nadlepš.prietok

3,15

25,7

.-12o pri vypúšťaní 855,5 l.s vody o projektovanej teplote 33 C

t°C 28,8 27,7 26,2

Z uvedeného vyplýva,že pri vypúšťaní oteplených odpadových
vôd do Torysy by sa v letnom období pohybovali teploty v rieke
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nad prípustnú hodnotu pri minimálnom bilančnom prietoku a 0.355»
Limit teploty vody recipientu možno dodržať iba pri nadlepšenom
prietoku,, Nepriaznivé dôsledky zvýšenej teploty vody môžu sa
zmierniť takým technickým riešením vypúšťania,ktoré umožní rých-
le premiešavanie vody v celom tokuo

Ďalším faktorom, ktorý spôsobuje znečistenie tokov je vypúš-
ťanie rádioaktívnych odpadových vôd« Objemová aktivita trícia ob-
siahnutého vo vypúšťaných vodách pred riedením je 4,77ol09Bq/nr«
Pre uvažovanú lokalitu o výkone 4x1000 M/e s východzou aktivitou
4,77 MBq 3Hol - 1 po riedení 40x bude aktivita trícia 0,12 MBq.l"1

a po riedení odluhom z chladiacich veží (q = 700 nr/h bude 0,0064
MBq ^Hol"1,

Koncentrácia trícia v Hornáde pri bilančnom prietoku 10 m »s
by dosiahla hodnoty 95,7 Bq.l a pre najnepriaznivejší súčasný
minimálny prietok 115 Bq.l .

V budúcnosti sa uvažuje s rozšírením zavlažovaných plôch v
sledovanej oblasti, preto kritickou cestou pre radiačnú záťaž
obyvateľstva budú závlahy. Urobili sme hrubý odhad IDE a KDE z
ingescie zavlažovanej zeleniny a ostatných rastlinných produktov
pričom sme použili koeficient dávkového ekvivalentu 0,2.10 mSv/
Bq/rok pre % • Odhadované IDE je 5,87ol0~^mSv a KDE je 0,117 manSv
(pre 200 000 obyvateľov).

Závery :

lo Iíajnepriaznivejšie ukazovatele z hľadiska ovplyvnenia recipien-

tov je teplota a chemické znečistenieo

2. Na celkovej beta aktivite tokov sa bude podieľať hlavne trícium.
IJami odhadnuté IDE je rádové nižšie ako je prípustná norma z
čoho vyplýva, že rádioaktívne snecistenie nie je limitujúcim
faktorom pre výstavbu JE v danej lokaliteo

3. Záverom možno povedať,že hydrologické pomery lokality výstavby
JE a ich komplexné riešenie tvoria jednu z najvýznamnejších
faktorov pri riešení ekologických vzťahov JE a životného pro*
stredia. Vzhľadom na trvalý rast nárokov národného hospodárstva
a obyvateľstva na vodu bude sa dôležitosť tohto faktora zrejme
ešte zvyšovaťo



Tabuľka 5.1 súčasný stav kvality vody recipientov

Ukazovateľ

Rozpustený 0,,

BSK5

Oxidovateľnosť

mg.l"

mg.l"

Alkalita nval.l"1

Chloridy Cl~

Sírany SO.~

Rozp. látky

Nerozp* látky
+

Asoniak NH.

Dusičnany MOľ

Ctlkové W2+

Teplota vody

Saprobita (PB)

Tvrdosť

mg.l"

«g.l"

-1

ng.l"

Mg.l"1

»g.r1

•g.r1

°c

°»e«

aritm.

priemer

10,6

9,6

6,7

4,0

41,9

58,6

391

134

0,9

11,7

1,4

8,2

bm-am

14,8

Torysa

najnepriaz.

priemer

8,9

12,3

13,4

-

75,3

77,1

499

111

1,03

13,2

4,07

U,5

aa

17,8

trieda

podľa ČSN

I.«

m.
n.
-
I.b

I.a

I.b

IV.

II.

I.b

IV.

I.»

III.

I.b

aritm.

priemer

11,2

2,9

3,3

2,6

13,0

58,0

283

63

0,5

11,1

0,16

7,4

0

11,0

Hornád

najnepriaz.

priemer

10,2

4,2

5,9

-

15,3

75,4

329

54

0,7

11,7

0,27

11,5

0-bm

13,1

trieda

podľa ČSN

I.»

I.b

I.b

!

I.a

L* , ;
TV 00•J. «D J\j ,

IV. ' |

I.b

I.b

II.

I.«

I.b

I.b
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KLASIFIKACE JAKOSTI VODY PODLE CStf 83 0602 V UKAZATELI
RADIOAKTIVITY

Klasifikace jakosti povrchových vod se v našich
podmínkách provádí podle postupu stanoveného v ČSN
83 0602 "Posuzování jakosti povrchové vody a způsob je-
jí klasifikace". Jako meaní přípustné hodnoty se pou*-
žívají normativy publikované RŮŽIČKOU (1).

Postup zavedený normou 5SI! byl vzat za základ kla-

sifikace jakosti povrchových vod v povodí řeky Berounky s

na kterém byl sledován vliv těžby radioaktivních suro-

vin provozy ČSUP v rámci řešení hlavní etapy státního

úkolu C 16-331-03-04 (2). Zjištované ukazatele, zejmé-

na celková aktivita alfa si vyžádaly rozšíření citova-

ného normativu (1).

Celková alfa aktivita, jak bylo potvrzeno i v díl-

čích závěrech etapové zprávy, představuje nejcitlivější

indikátor činnosti C3UP, jehož odpady včetně odválové-

ho hospodářství znamenají dosud v našich podmínkách hlav-

ní zdroj kontaminace povrchových vod radioaktivními lát-

kami (v místech největšího ovlivnění přispívá ČSUP v

tomto ukazateli více neš 99 % ve srovnání s neovlivněný-

mi úseky toku). Zavedení nového ukazatele do normativu

vyžádalo respektovat návaznost na vzájemné vztahy mezi

ukazateli celkového výskytu radioaktivních látek a do-

minantními komponentami radiem-226, uranem, draslíkem-

40. Znalost geneze celkových aktivit, celková alfa ak-

tivita, objemová aktivita radia-226 a draslík-40 se sta-

ly řídícími faktory i při stanovení novelisovaného
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normativu pro celkovou beta aktivitu a koncentraci ura-
nu. Při stanovení hodnot ukazatelů v jednotlivých tří-
dách čistoty byly zohledněny i zkušenosti autorů s úrov-
ní výskytu radionuklidů v povrchových vodách neovliv-
něných lidskou činností a dále v úsecích recipientů
vzdálených od zdrojů radioaktivní kontaminace, kde pře-
vládají při tvorbě obsahu radioaktivních látek přírod-
ní faktory.

Přihlédnuto bylo i k požadavku na jakost pitné
vody ve stanoveném ukazateli radioaktivity podle ČSN
83 0611, Pitná voda a nařízení vlády ÖSR 25/75 Sb.t

kterým se stanoví maximální přípustné koncentrace uranu
ve vodárenských a ostatních tocích« Navršené ukazatele
přitom nejsou v rozporu s ustanovením vyhláSky Mzd ÖSR
52/72 Sb. 0 ochraně zdraví obyvatelstva před ionizují-
cím zářením, ale mají za cíl na základě jednoduchých kri-
térií klasifikovat jakost povrchových vod tak jak je to
běžné ve vodním hospodářství v případě klasických ukaza-
telů jakosti vod. Do nového návrhu byl promítnut i po-
žadavek na zavedení soustavy jednotek SI,kde odvozená
jednotka pCi byla nahrazena jednotkou Bq, 1 Bq =
=,27,027 pCi. Užívání normativu pro praktické účely si
přitom vyžádalo ne pouhý převod dříve užívaných hodnot,
ale jejich zaokrouhlení vhodným způsobem. Zkušenosti s vý-
skytem objemových aktivit zjištovaných v povrchových vo-

dách vedly k návrhu jednotek mBo-^l3^ s výjimkou uranu,
pro který s. ohledem na způsob stanovení bylo zachováno
koncentrační vyjádření, lía rozdíl od původního vyjadřo-
vání v mg.l" bylo obdobně jako prve s ohledem na ak-
.tuálně zjištováný interval koncentrací navržena jednot-
ka U g l

Pro možná porovnání obou normativů je uveden pří-
-klad klasifikace kvality vody v povodí řeky Berounky
ve 14 sledovaných odběrových místech. S ohledem na čet-
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nost odběrů v jednotlivých letech sledování a skuteč-

nost, že v povodí z hlediska zdrojů kontaminace i hydro-

logické situace je možné hovořit, o ustáleném stavu, by-

la klasifikace provedena pro tento účel s užitím hodnot

za tříleté období sledování. Jednotně byly zvoleny pro

odběrová místa 1 - 1 4 tři nejnepříznivější hodnoty za ob-

dobí léto, podzim, zima a vypočtena jejich průměrná hod-

nota. Průměrné hodnoty charakteristik obsahu radioaktiv-

ních látek a z nich zjištěné třídy Čistoty podle původ-

ního ó*doplněného normativu jsou uvedeny v tab. 2, Od-

běrová místa jsou Hamerský potok nad Dylení, pod Z, Cho-

dovem, ústí, Mže pod Tachovem, nad Hamerským potokem,

pod Hamerským potokem, Milíkov, Berounka Eukovec, nad

Litavkou, Litavka nad Příbramským potokem» Příbramský

potok Brod, ústí, Trhové Dušníky, ústí, Berounka Srbsko.

Z uvedených hodnot vyplývá, že. podle původního tří-
dění jsou úseky toku v podélném profilu v ukazateli cel-
kové beta aktivity charakterizovány třídou la až Ib s
výjimkou profilu 10 - Příbramský potok - Brod, IV, 11 -
Příbramský potok - ústí a 12 - Litavka - Trhové Dušní-
ky, II. V ukazateli radium 226 je to třída la s výjim-
kou profilu 10 a 12,kde je jakost vody klasifikována
třídou Ib. V ukazateli uran je dosahováno třídy čistoty
la a Ib g výjimkou tří profilů shodně jako u celková
beta aktivity hodnocených třídami II a IV.

Podle novelizovaného návrhu normativu je v ukaza-

teli celková alfa aktivita profil 1, 2 na Hamerském po-

toce pod objekty ČSUP hodnoceny třídou III a profily

4, 5, 6 na Mži třídou II. Příbramský potok a Litavka -

Trhové Dušníky profily 10s 11, 12 jsou klasifikovány do

třídy IV a profil 13 - Litavka - ústí III. Zatřídění ja-

kosti v ukazateli celková alfa aktivita nebylo provedeno

pro profily nad zaústěním odpadů a vzdálené oá zdrojů

znečištění 3, 7, 8T/ 3, 14, protože v souboru hodnot byly
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zjištovány hodnoty pod mezí detekce použité metody
(přitom vyšší než Ia).

V ukazateli celková beta aktivita Jsou profily
1, 2 na Hamerském potoce charakterizovány třídou II.
Profil 3 Mže nad znečištěním Ia, pod znečištěním, pro-
fily 4, 5, 6 Ib, stejně jako Berounka ve všech odbě-
rových místech a Litavka nad zaústěním znečištění 7, 8,
9, 14. Profily 10, 11 na Příbramském potoce jsou zařaze-
ny do třídy IV, 12 - Litavka - Trhové Dušníky III a 13 -
Litavka - ústí II.

V ukazateli radium-226 se jedná o třídy Ia a Ib
ve všech sledovaných profilech s výjimkou 10 - Příbram-
ský potok - Brod III.

Uran je klasifikován třídou III a II v profilech
1, 2 na Hamerském potoce, v profilu nad znečištěním 3 -
Mžs pod Tachovem Ib. Mže na zbývajících profilech 4, 5,
6 je charakterizována třídou II, Berounka v profilech
7, 8, 14 a Litavka nad Příbramským potokem 9, třídou
Ia. Příbramský potok v profilech 10,11 má třídu IV a
Litavka profily 12 třídu III, 13 třídu II.

V souvislosti se stanovením celkové alfa aktivi-
ty a hodnotami stejného ukazatele v normativu je třeba
zdůraznit, že v práci byl použit ekvivalent alfa aktivi-
ty uranu v přírodní směsi jeho izotopů původně zavedený
(2, 3) tzn. 1 mg uranu odpovídá aktivitě alfa záření
25,07 Bq. Záměrně nebyl v práci aplikován postup zavede-
ný normou ČSN 83 0523 "Radiometrický rozbor pitné vody".
Důvodem byla skutečnost, že normou zavedená uzance při
vyjadřování výsledků celkové alfa aktivity, porovnáním
odezvy naměřených impulsů s odezvou uranu-238 jako stan-
dardu v přírodní směsi izotopů uranu s měrnou aktivitou
12,4 Bq mg"1, má za důsledek, že jsou zjištovány při-
bližně poloviční hodnoty alfa aktivity než-odpovídá vý-
skytu radionuklidú - alfa zářičů. Z důvodu možného hod-
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nocení celkové alfa aktivity s užitím jiného standardu,
jak je běžné v jiných sjednocených a doporučených postu-
pech, srovnatelnosti výsledků a hodnocení vzájemných
vztahů hodnot celkové alfa aktivity a ostatních radio-
nuklidů - alfa zářičů např. radia-226, uranu, polonia-
210 spod. se jeví jako účelné znovu posoudit vhodnost
zavedené uzance podle ČSN 83 0523 a její aplikace i pro
postupy radiometrického rozboru povrchových vod.

Závěrem lze konstatovat, že z porovnání výsledků
klasifikace výskytu radioaktivních látek v povrchových
vodách podle původního a novelizovaného návrhu nonnati-
vu vyplývá větší diferenciace ve třídách jakosti mezi
úseky výrazně ovlivněnými zdrojem kontaminace radioak-
tivními látkami a lokalitami neovlivněnými. Dobře jsou
indikovány i úseky vzdálené od zdroje kontaminace,kde
se kvalita vody zlepšuje jednak vlivem ředění, jedna
samočistením ve smyslu záchytu radionuklidů na organic-
kých a anorganických komponentách nerozpuštěných látek,
biomase a dnových sedimentech.

Literatura:

1. R8ŽIOKA,J.: Vodní hospodářství, řada B 26, 1976,
4, s.107
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3. HA1JSLÍK,E,, MANSFELD.A.: Determination of gross
alpha activity measurements and
applications. In: Low level activity
measurements. SPN,Bratislava 1977
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Tab. 1 Mezní přípustné ukazatele(líPU) pro klasifikaci
objemových aktivit radioaktivních látek ve vodě

Třída
jakos-

Ia

Ib
II
III
IV

226R

pCi.

méně
1

1 -

3 -
10 -
více

a

I"1

než

3
10

30
než

fran

mg.l"

méně než
0,01

0,01 -

0,05 -
0,2 -

0,
0,

0,
více než

05
2

5

celková
alfa akti-
vita

pCi.l"1

-

-
-

-

celková beta
aktivita
pCi.l"1

méně než
10

10 - 30
30 — 100
100 - 200
více než

30 0,5 200

-"ávrh na noveliaaci Í.IPU

Třída 226- ,
jakos- ™ ,
ti mBq.l

Uran
,-1

celková
alfa akti-
vita
x/

celková beta
aktivita
xx/

mBq.l-1 mBq.l-1

Ia

Ib

II

III

IV

méně než
20

20 - méně
než 50
50 - méně
než 200

200 - méně
než 1000
více než
1000

méně než
2

2 - méně
než 5

5 - méně
než 20

20 - méně
než 100
více než

100

méně než
50

50 - méně
než 100
100 - méně
než 500

500 - méně
než 2500

více než
2500

méně než
200

200 - méně
než 500
500 - méně
než 1000

1000 - méně
než 2500
více než
2500

x/ s výjimkou obsahu

xx/ s výjimkou obsahu

222Rn



Tab. 2 Klasifikace objemových aktivit radioaktivních látek
ve vodě do tříd čistoty podle CSíí 83 0620

Ozna Charakteristika obsahujradioaktivních látek Klasifikace podle Klasifikace podle
5 e n í Alfa"(ŘL) Beta"~(RL) 226~~ 5""" platných KPU návrhu MHI
pro- Ba nat AI-FO na4.o 226^, TT nľ.c

m* („Bq.r1) (mBq.r1) (mBq.l-1) (/Ug.r1) * ** ** ̂  Alfa Beta 226Ra U

1 1000 850 23 28 - Ib Ia Ib III II Ib III

2 600 530 10 13 - Ib Ia Ib III II Ia II

3 - 200 140 6 3 - Ia Ia Ia x/ Ia Ia Ib

4 330 350 22 5 - Ia Ia Ia II Ib Ib II

5 380 470 16 7 - Ib Ia Ia II Ib Ia II
6 260 410 6 8 Ib Ia Ia II Ib Ia II
7 - 200 360 4 1,0 Ia Ia Ia x/ Ib Ia Ia
8 - 200 420 4 1,3 Ib Ia Ia x/ Ib Ia Ia •
9 - 360 (320) 17 1,7 - Ia Ia Ia x/ Ib Ia Ia o
10 52900 (52500) 20300 (19800) 370 970 - IV Ib IV IV IV III IV '
11 5300 ( 4900) 2700 ( 2300)- 30 120 - II Ia II IV IV x/ IV
12 3200 ( 3000) 1700 ( 1500) 42 50 - II Ib II IV III Ib III
13 690 ( 640) 810 ( 670) 34 17 - Ib Ia Ib III II Ib II

14 - 200 380 4 1,2 Ib Ia Ia x/ Ib Ia Ia

Poznámka: - = méně než

x/ zatřídění Jakosti nebylo provedeno protože v souboru hodnot byly zjištovány
hodnoty pod mezí detekce - přitom vyääí než odpovídá třídě Ia
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PRAVDĚPODOBNOSTNÍ HODNOCENÍ VÍSLEDKft RADIOLOGICKÉHO
ROZBORU POVRCHOVÝCH VOD OVLIVNĚNÍCH TĚŽBOU

RADIOAKTIVNÍCH SUROVIN

Hodnocení jakosti povrchových vod se v našich pod-

mínkách provádí podle postupu stanoveného OSN 83 0602

"Posuzování jakosti povrchové vody a způsob její klasi-

fikace". Jako charakteristika jakosti vody v jednotli-

vých ukazatelích se pro účely klasifikace užívá průměr

z předepsaného počtu nejnepříznivějších hodnot ukazate-

le. Počet hodnot závisí na četnosti sledování a ukazate-

li.

Hodnocení jakosti vody v tocích je blízké pravdě-

podobnostnímu hodnocení, tzn. výpočtu hodnoty ukazatele

s předem zvolenou pravděpodobností nepřekročení. Zpra-

cování dat ve formě pravděpodobnostního hodnocení má •

velkou tradici v hydrologii a prosazuje se i při hodno-

cení klasických ukazatelů jakosti povrchových vod(l,2).

Hodnocení ukazatelů výskytu radioaktivních látek
ve vodách nebylo podle dostupných pramenů dosud prová-
děno. V referátu proto chceme stručně seznámit s výsled-
ky pravděpodobnostního hodnocení výskytu přírodních ra-
dionuklidů ve vodách na příkladu souboru hodnot, který
byl získán při řešení hlavní etapy státního úkolu
C 16-331-03-04 "Vliv těžby radioaktivních surovin na
jakost povrchových vod"5 řešené na příkladu modelového
povodí řeky Berounky v období 1976 - 1980. Protože se
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jedná o soubory relativně malého rozsahu n = 18, nelze
použít výraz pro pravděpodobnost překročení P(Z=x.)
konkrétní hodnoty x. v obecném tvaru:

m
(D p =

n

kde m je počet převýšení nebo dosažení hodnoty x.
(totožný s pořadovým číslem sestupně uspořá-
daného souboru)

n počet členů v řadě (rozsah souboru)

který platí pro n <=— . Pro výpočet pravděpodobnosti
překročení prvků v kratších řadách byl při aplikaci na
hydrologická data sestaven větší počet vzorců, z nichž
nejznámější mají tvar:

m - 0,5
(2) P = - Házen, 1930

m
(3) P » Weibull, 1939

n + 1

m - 0,3
(4) P = Cegodajev, 1955

m -
n
m

n 4

m -

n +

m -

n +

3m -

3n +

m - '

o,í>

• 1

0,3

0,4

3/8

1/4

1

1

0,44

(5) P = Blom, 1958

(6) P = Tukey, 1962

(7) p = Gringorten, 1963
n + 0,12

kde význam symbolu m , n je shodný jako výše. Hod-
nocení uvedených vztahů je podrobně rozvedeno v do-
stupné literatuře (3).
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Ve státech RVHP se nejčastěji užívá empirický vý-
raz navržený Čegodajevem, který byl použit i pro zpraco-
vání vlastních výsledků. ITaměřené hodnoty byly zpracová-
ny souborně za celé období sledování 1977 - 1979» ve
kterém nedošlo ke změnám ovlivňujícím zdrojovou oblast
znečištění a hydrologické poměry ve sledovaném povodí.
Údaje byly vyneseny do pravděpodobnostní sítě a jako
příklad s ohledem na omezený rozsah příspěvku je uvede-
no zpracování údajů pro řeku Litavku v profilu Beroun
na obr. 1 a 2. Pro přehlednost a možnost porovnání vzta-
hů celkových aktivit a jednotlivých radionuklidů byly zpra-
covány do jednoho grafu vždy ukazatele celková aktivita
alfa v rozpuštěných látkách a uran, celková aktivita be-
ta v rozpuštěných látkách, korigovaná na obsah draslí-
ku - 40 a beta aktivita odpovídající obsahu draslíku-40.
Na základě posouzení takto zpracovaných dat je možné kon-
statovat, že experimentální body lze proložit přímkou
a tedy učinit předpoklad o normálním rozdělení souboru
zpracovaných dat. Pro každý ukazatel byl vypočten arit-
metický průměr a směrodatná odchylka a pomocí nich kon-
struovány přímky normálního rozdělení. Ve všech případech
byl použit neparametrický test dobré shody podle Kolmo-
gorova-Smirnova. Meze spolehlivosti normálního rozděle-
ní byly vyneseny podle tabelovaných kritických hodnot
^J?n P

r 0 hladinu významnosti cL = 0,05, n = 18. Žádný
bod experimentálních souborů neleží mimo meze testu a
je možné konstatovat, že experimentálně zjištěné body
vyhovují hypotéze o normálním rozdělaní sledovaných uka-
zatelů výskytu radioaktivních látek. Největší odchylky
od přímkové závislosti při posouzení všech zpracovaných
údajů (při současném vyhovění použitému neparametrické-
mu testu), vykazují hodnoty v úsecích pravděpodobnosti
překročení 0-0,1 resp. 0 - 10 %, Protože uvedené od-
chylky vedou podle doložených případů častěji k podhod-
nocení zjišťovaných objemových aktivit, které se výsky-
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tují s nižší pravděpodobností, jeví se na základě pro-
vedeného zpracování pro praktické využívání vhodnější
proložení experimentálních bodů "od oka". Z takto vy-
rovnaných distribučních čar byly odečteny pravděpodob-
nosti překročení hodnot zjištěných pro klasifikaci ja-
kosti vody v ukazatelích radioaktivity podle postupu
uvedeného v OSN 83 0602 a hodnot mezních ukazatelů .

Výsledky pravděpodobnosti výskytu hodnot pro kla-
sifikaci podle OSN pro odběrová místa v povodí Utavky
a ukazatele celková alfa a beta aktivita a uran jsou
uvedeny v tab, 1. Z jejich posouzení vyplývá, že prav-
děpodobnost překročení se pohybuje v intervalu 5 - 20 55
resp. nepřekročení 80 - 95 %. Uvedený interval je v do-
bré shodě s publikovanými údaji (4), pro klasické uka-
zatele jakosti 85 - 98 %.

Tab. 1 Pravděpodobnost překročení charakteristických
hodnot ukazatelů výskytu radioaktivních látek
ve vodách použitých ke klasifikaci podle
ČSN 83 0620

Odběrové místo £j£äZáŠE2l2^S25Í-.EŠ2ÍEE2£2SÍ Ĺ%1
celková celková uran

Litavka nad Pří-
bramským potokem - 6,9 7,1

Příbramský potok-
Brod 8,7 9,0 17,0

Příbramský potok-
ústí 6,9 20,0 12,4

Litavka
Trhové Dušníky 8,8 7,5 9,5

Litavka-
ústí 7,0 10,0 7,8
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Jednoduché vyrovnaní distribuční čáry nebo "od
oka" je možné nahradit exaktním analytickým vyjádřením
distribuční funkce podle postupu navrženého UEJEDLÍM (7)
B užitím funkčního vztahu ve tvaru:

(8) y = a 0

Ö2

kde x je pravděpodobnost překročení
y objemová aktivita radionuklidu vyskytujícího

se s pravděpodobností překročení x
a 0, a l f a2i a^, a 4, a 5 koeficienty rovnice.

Použití vztahu poskytuje kvantitativní popis průběhu
distribuční čáry a usnadňuje výpočet pravděpodobnosti
výskytu extrémních hodnot ukazatelů, pro které obvy-
kle nemáme dostatek experimentálních dat. Pro větší
náročnost početního zpracování je rutinní užívání pod-
míněno strojně početním zpracováním dat.

Pravděpodobnostní hodnocení ukazatelů výskytu ra-
dioaktivních látek provedené na příkladu toku ovlivně-
ného činností ÖSUP a ukazatelů celkových objemových ak-
tivit alfa a beta a dominantních přírodních radionukli-
du ve sledovaném povodí naznačuje možnosti alternativ-
ního postupu hodnocení jakosti vody ve srovnání s po-
stupem podle ÓSľí 83 0602. Další možností je stanovení
ukazatele výskytu radioaktivních látek se zvolenou
pravděpodobností místo při zvoleném průtoku např, podle
všeobecně používaného postupu podle nařízení vlády ČSR
č. 25/75 Sb. při tzv. 0.355» Výpočet hodnot ukazatelů
objemových aktivit radionuklidu se zvolenou pravděpo-
dobností nepřekročení je možné doplnit i výpočtem spo-
lehlivosti pro zvolenou hladinu významnosti cL.
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• Ing. Julius P 1 š k o , Ing. Marián Š t u b ň a ,

Výskumný ústav jadrových elektrární
Jaslovské Bohunice

PROGZTÓZA OVPLYVIÍEITIA OKOLIA JADROVÍCH ELEKTRÁRNÍ
JASLOVSKE* BOHUNICE KVAPALNÝMI RÁDIOAKTÍVNYMI

VÍPUSTAMI.

S áalšíra rozvodom energetickej súatavy ÖSSR na
základe výstavby jadrových elektrární /JE/ sa dostáva-
jú do popredia otázky ekologického dopadu ioh prevádz-
ky na životné prostredie. Špecifickou črtou je zneSisto-
vanie životného prostredia umelými rádionuklidmi cea-
tou plynných exhalácií a kvapalných výpustí •

Komplex EBO tvorí JE A-l, ktorá je v štádiu uvád-
zania do kíudu, ďalej je v prevádzke JE V-l a buduje sa
JE V-2, každá s dvomi reaktormi typu WER 440.

Prevádzka JE produkuje relatívne veíké množstvo
kvapalných ra-odpadov, z ktorých nízkoaktívne vody je
nutné vypúštat do okolitej hydrosféry. JE typu WER
produkuje v zásade 3 druhy týchto vôd:
1. debilančné vody z primárneho okruhu ,

2. odpadne vody z čistenia odluhov parogenerátorov a
turbínových kondenzátov,

3« odpadne vody z laboratórií, špeciálnej práčovne a
hygienických zariadení .

Hej závažnejšou zložkou prevádzkových ra-výpustí
sú debilančné vody z primárneho okruhu. Vychádzajúc
z projektu JE V-2 /2/, ako aj zo skúseností z pre-
vádzky JE V-l /3/ je možné předpokládat celkové vy-
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púštané množstvo tzv. čistého kondenzátu v hodnote

7200 m /rok pre obe JE. Tento kondenzát obsahuje širo-

kú plejádu izotopov / 3H, 51Cr, 54Mn,56Mn, 5 5Fe, 5 9Fe,
6 0Co, 95Zr, 97Zr, 95líb, 97Ub, 8 9Sr, 9 0 Sr, 91Sr,99Mo,
131If 132If 133If I35ľi 134 C S j 137 C s > 1 4 0 ^ 1 4 0 ^
1 4 1Ce, 9 9 mTc, 9 9Tc, 9 0Y, 9 1Y/, pričom hlavná zložka je
trícium - 3,6.10 Bq/1. Koncentrácia ostatných izotopov
by nemela presiahnut sumárnu hodnotu 55 Bq/1. Tieto
tzv. tríciové vody, sa budú vypúštat raz za týždeň po
dobu 12 hodín, pričom sumárna ß - aktivita bez tríoia
nesmie presiahnut 37 Bq/1. Pre trícium je stanovený
limit 0,12.10 Bq/1 , ktorý konzervatívne zabezpečuje
neprekročenie jeho ročného príjmu človekom i v prípade
použitia v3d na pitie /Vyhláška č. 65 Min. zdravotníc-
tva SSR/. Z uvedeného vyplýva nutnoatt minimálne 30
násobného riedenia čistého kondenzátu pred vypustením
z JE. Skutočná nariedenie bude ešte vyššie, pretože
z každej JE bude vypústané veíké množstvo neaktívnych
odpadných vôd - asi 450 l/e.U ostatných spomínaných
nízkoaktívnych vôd sa predpokladajú buď nulové alebo
nižšie koncentrácie rádionuklidov než u debilančných
vod primárneho okruhu. Potenciálne ohrozenie životného
prostredia sa skrýva v ich celkovom množstve - 63 000
m /rok.

V komplexe JE A-l je situácia zložitejšia z ti-
tulu uvádzania do kludu. V súčasnosti sa vypústa asi
2000-3000 m3/rok nízkoaktívnych vôd. Hlavný kontaminu-
júci izotop je Cs a v budúcnosti sa predpokladajú
aj väčšie hodnoty výpustí trícia.

Z hlediska celkovej bilancie odpadných vôd EBO
bude nutné odviest z areálu asi 950 l/s priemyslových
a splaškových vôd, pričom z híadiska klasického zne-
čistenia ide hlavne o vysoký obsah ropných látok /rie-
merne 6 mg/l / a značné zasolenie./6/
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Odpadne vody z aerálu ESO budú odvádzané do po-
vrchových vod dvoma cestami* Prvou z nich je povrchový
kanál Manivier, ktorým sú v súčasnosti odvádzané vSet-
ky vody z EBO do Dudváhu. Uvedením JE V-2 do prevádzky
sa otvorí druhá cesta. Ide o zatrúbený dopadný kanál,
ktorý bude odvádzat odpadne vody do Váhu, presnejšie
do kanála pod vodnou elektrárnou Madunice« Cez zatrúbe-
ný kanál sa predpokladá odvádzat všetky aktívne vody
EBO» pričom sa bude využívat do maximálnej kapacity
500 l/s aj pre ostatné odpadne vody* Prebytok neak«-
tívnych odpadných vod bude odvádzaný cez kanál Mani-
vier, čim sa odstráni rádioaktívne znečiatovanie Dudvá-
hu, ktorý je intenzívne využívaný pre potreby závlah.

Pre výpočet rádioaktívneho znečistenia vod Váhu
sme použili tzv. Transportný model toku s nádržou /4/,
ktorý predpokladá transport vodným prúdom, homogénne
premiešanie, konštantný objem nádrže a rádioaktívny
rozpad, resp. vznik daného isotopu. Koncentráciu
i-teho materského izotopu v danom mieste X toku resp.
v nádrži potom počítame podlá vztahu:

C, /x/ = C,/x / ^ . e~ A i * x /i/

1 i ° Q/x/ H- V A ±

C./x/ - koncentrácia i-teho izotopu v mieste x /Bq/1/

W - " *o "
Q/x/ - prietok v mieste x /m /s/

Q/x0/ - " xo/m
3ús/

- rozpadová konštanta i-teho izotopu /s /
t a doba toku /s/
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v - priemerná rychlost toku v úseku x ,x /m/s/

x - x - transportná dĺžka /m/ dĺžka nádrže,ktorá je

prípadne zaradená v úseku sa nezapočítava/
•3

V - objem nádrže /m /

Vztah pre dcérske nuklidy rozpadového retazca je o

niečo zložitejší:

9/*o/ x t
CL/x/ = C./x_/ — .e A k x +
K x ° Q/x/ + V ^ k

c./x

Q/x/
+ Z C./x / 2x ° Q/x/ + V A i Q/x/ + V X k

Použité symboly odpovedajú popisu pre vztah /I/, pri-
čom, index k označuje dcérsky izotop, index i označuje
materské izotopy a 0^ Je výtažok dcérskeho ozotopu
z rozpadu i-teho materského nuklidu.

Na základe uvedeného modelu bol vytvorený výpoč-
tový program VSK R3 /VOJE/. Výhodou uvedeného systému
výpočtu je, že okrem hodnôt vypúštania a rozpadových
konštánt sú potrebné len základné hydrologické údaje
/prietok, rychlost toku, transportná dĺžka/. Zanedbanie
často diskutovaného vplyvu interateie kontaminovaných
vôd so sedimentami vedie k nadhodnoteniu koncentráií
v toku. Je možné poznamenat, že uvedený model je mož-
né po uvážení použit aj pre výpočet neradioaktívneho
znečistenia, ak položíme K = 0,

Vo vlastnom výpočte bolo uvažovaných niekolko
variant režimu vypúatania aktívnych vôd, skombinovaných
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s radom hydrologockých režimov Váhu. Pre tok Váhu bo-

li upresnené hydrologické parametre v spolupráci s

kompetentnými organizáciami a bola už uvažovaná budova-

ná nádrž Králová s priehradným múrom v km 64,1. Vzhla-

dom na rozsah tohoto príspevku uvádzame len výsledky

z vybraných charakteristických variant výpočtu vo vy-

braných charakteristických profiloch toku. Hodnoty uve-

dené v tabulke č« 1 sú koncentrácie dominantného izo-

topu - trícia a v zátvorke je uvedená suma ostatných

počítaných izotopov, pričom:

Varianta A - maximálne výpuste EBO /JE A1-JEV1+JBV£/

minimálny biologický prietok /Hlohovc-6t4m /B /

Varianta B - nominálne výpuste EBO /JE VI alebo JE V2/

minimálny biologický prietok /Hlohovec-6,4m3/s /

Varianta C - nominálne výpust© EBO /Je VI alebo JB V2/

priemerný ročný prietok /Hlohovec-150 m/s /

Tabulka č« 1 Koncentrácia trícia /sumárna koncentrácia
ostatných izotopov/ v Bw/1

Prof i l km toku V a r i a n t a
Váhu A • B C

výstup odpad- . . .
neho kanála 102,66 5.9.104 2.3.104 2,3.KT

/9t7.1O"l//3A^O'1/ /3,4.1O~1/
Hlohovec 99,3 4,3.103 l,7.1O3

 7 ,7 .1G 1

/5,4.10""2//lf6.10"2/ /l,2.1O~3/
Králová-závla- . , .-, n

hy /vodné 64,5 3,4.10+^ l,3.10+J) 7,7.10i

d i e l o / /3,4.10"2//8,1.10-3/ /8,9.10"4/
Komámo-ústie 0 0 6,9.1O2 2.7.102

 6 ,3 .1G 1

do Dunaja » /6,8.10-3//l,6.10"3/ /7,O.1O~4/

Z hladiska parciálnych koncentrácií jednotlivých
izotopov je najzávažnejšou zložkou trícium, ktorého ma-
ximálna hodnota v profile "Hlohovec" môže ojedinelé do-
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diahnut hodnotu 4,3. lCr Bq/1 v prípade skorelovania vy-
púštania aktívnych vôd zo všetkých troch JE. Sumárnu kon

137 97centráciu ostatných izotopov tvoria hlavne Cs, Zr,
qq qn ci
v Tc, Ho a Cr, pričom aktivita trícia výrazne pre-

kračuje /5 rádov/ túto hodnotu. Pozaďové hodnoty ß -

aktivita vo Váhu sa pohybujú v rozsahu desatín Bq/1

/priemerne 0,2 Bq/1/. TÍo hodnotu by výpuste EBO nemali

výrazne ovplyvnit, pokial nezarátame príspevok trícia»

Rádioaktívne látky,ktoré sa cestou odpadných vod
z JE dostanú do okolia, prispievajú k zvýšeniu radiačnej
zátaže obyvatelstva v tých častiach okolia, v ktorých
prichádza do úvahy ich prenos hydrosférou» K tomuto zvý-
šeniu môže s rôznou závažnostou dochádzat rôznymi expozič-
nými cestami, ktoré sú schematicky znázornené na obrázku
c. 1 *

Popis modelu výpočtu radiačnej zátaže obyvatelstva zo-
hladnujúci túto schému, prekračuje rámec tejto práce a
preto uvedieme len niektoré základné úvahy a charakte-
ristické výsledky.

Z prieskumu využívania Váhu na rekreáciu a rybolov
vyplýva, že k zvýšeniu radiačnej zátaže týmito cestami
bude dochádzat len u vybraných /maximálnych/ jedincov
a nezasiahne široké vrstvy obyvatelstva. Pre vodárenské
účely sa tok Váhu nevyužíva. Radiačná zátaž bežného oby-
vatelstva bude tvorená len ingesciou rádioaktívne kon-
taminovaných potravín. Kontaminácia potravín vyplýva z
využitia vôd Váhu /profil "Králová"/ na závlahové úče-
ly /závlahová sústava Šaía/. Do úvahy sme brali kontami-
nácie rastlinných produktov /pšenica, zelenina, cukrová
repa - cukor/ ako aj cez zavlažované krmoviny kontamino-
vané živočíšne produkty /bravčové, hovädzie a hydinové
maso, mlieko/. Vybrané výsledky výpočtu radisčnej záta-
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že, reprezentovanej hodnotami individuálneho dávkové-

ho ekvivalentu /IDE/, z kvapalných ra-výpustí EBO BÚ

uvedené v tabulke č. 2.pričom symboly "A, B, C" ozna-

čujú horný, stredný a dolný úsek ovplyvneného toku Vá-

hu.

Tabulka 5. 2 Celkový celotelový IDE od kvapalných
ra-výpustí EBO /Sv/

Dospelí Mládež Deti Kojenci

Max.jedinec A 6,3elO"9 4,1.10~9 2,6.1<T9

B 9,9-10"8 1,1.10~7 1.8.10"7 8,5.10""8

C 5,2.10"9 3.4.1O"9 2,1.10"9

Priem.jedinec B 2,3.10"8 3,6.10~8 6,6.10"8

Z hladiska komplexného pohíadu si treba uvědomit ,
že hlavná radiačná zátaž obyvatelstva z prevádzky JE vy-
plýva z exhalácií do atmosféry. V případe priemerného
jedinca jedinca B je príspevok kvapalných výpustí k cel-
kovej zátaži u dospelých 2,3 %, mládeže 3,5 % a u detí
7,2 %. Je zrejmé, že ani po sčítaní IDE od plynných ex-
halácií s IDE od kvapalných vypustí nemôže dôjst k pre-
kročeniu limitu pre obyvatelstvo /5.10"^Sv/, pričom je
evidentná ešte značná bezpečnostná rezerva.

Záver_

Hľa záver považujeme za nutné aapoo heslovité zdô-
raznit aj niektoré skutočnosti vyplývajúce z pohladu
komplexnej prognózy vplyvu EBO na okolie;
1. Z híadiska radiačnej zátaže obyvatelstva cestou plyn-

ných exhalácií do atmosféry a cestou kvapalných vy-
pustí do hydrosféry nemôže pri normálnej prevádzke
EBO dôjst k prekročeniu limitných dávok, daných vy-
hláškou Ministerstva zdravotníctva SSR Č. 65/72 Sb.
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Najvyššie dávkové zátaže na kritický orgán íudského
tela a kritického jedinca budú minimálne stokrát niž-
šie ako povolená prípustná hodnota a sú dané rádio-
aktívnym znečistením atmosféry.

2. Kvapalné ra-výpuste prispievajú k sumárnej individu-
álnej dávke iba niekolkýroi %, a to hlavne cez izo-
top trícium cestou zavlažovania polných kultúr.

3. Z Hľadiska kvapalných výpu8tí predstavuje vSSSie
nebezpečie pre životné prostredie chemické znečiste-
nie povrchových tokov, pričom najhorašia je situácia
v znečistení ropnými produktami.

4. Na hodnote kolektívneho dávkového ekvivalentu v ce-
lom okol-í EBO /6,35 man S v/ sa príspevok úniku
ra-látok do hydrosféry podiela 0,08?S.

5. Podobné závery a relácie je možné očakávat aj v áal-
ších budovaných JE typu VVER v ČSSR»
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Monitorování hydrosféry a materiálů vodního prostředí

v okolí jaderné elektrárny Dukovany

\

H M D r . Z d e n ě k S t a n ě k
Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, pobočko Brno

1. Úvod

Na území Jihomoravského kraje je v současné době dokon-
čován jeden ž největších jaderně-ener^etických komplexů Du-
kovany - Da^.esice, který Duáe jednou z největších energetic-
kých investic v Československu. Uvedení jaderné elektrárny v
Dukovanech úp pokusného provozu je plánováno na začátek roku
19tí4« übe vodní díla «iohelno a Dalešice jsou v provozu již
od r. 1977 a jsou připraveny plnit svoje delší funkce pro po-
třeby a zajištění provozu této jaderné elektrárny8

ľro hodnocení budoucího vlivu z JE Dukovany na vodní
Hospodářství bylo v rámci státního plánu výzkumu přikročeno
v naší pobočce již v r. 197b ke sledování celé okolní hydro-
sféry. Po r. 1979 byla věnována budoucímu vlivu z kapalných
odpadů jaderné elektrárny na vocní hospodářství velká pozor-
nost ze strany projektantů, uodavatelů, výzkumných pracovní-
ků a institucí, o čemž svědčí i komplex 20ti studijních a
prázkumných zpráv včetně komplexní rndioekolo^ické studie
ÚRJfl Košice v rámci dokumentačního výzkumu.

V r. 1973 po výstavbě s uvedení do provozu obou vodních
aěl iMohelno a Dalešice byly hydrologické, hydro chemické a hy-
drobiologické poměry již částečně pozměněny v důsledku dlou-
hodobé akumulace a stratifikace vody v nádržích oproti původ-
nímu stavu.
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2 e Povrchové vody

äeka Jihlava a obě vodní díla Mohelno i Dalešice jsou
prohlášeny za významný vodohospodářský tok. Jedním z důvodů
je hustota osídlení obyvatelstva v této oblasti a velké vo-
dohospodářské zámtíry v blízké budoucnosti (velkoplošné zá-
vlahy pro zemědělství, ovocnářství, dodávky vody pro průmysl,
rekreaci a intenzivní chov ryb),

K získaní poznatků o chováni radionuklidů ve vodách a
materiálech vodního prostředí za činnosti jaderných zařízení
i dalších činností íuložiac Ha odpadů, skladování Ba odpadů)
nemáme doposud žádné praktické zkušenosti, proto je zapotře- •
bí dlouhodobého a systematického radiologického výzkumu»

V povrchových vodách reky Jihlavy je systematická pozor-
nost věnována úrovním přirozených i umělých radionuklidů již
od r. 1976« Odběrová místa jsou od vtoku řeky Jihlavy do hor-
ní Lnlešické nádrže přes nádrže Dalešice a Mohelno a déle
říční úseky Jihlavy - Iviohelno, ííeznovice, Ivančice a Pohoře-
lice.

Z přirozených radionuklidů bylo sledováno fia, n U,
2 1 üPo, 2ii2Hn, celková alfa i beta aktivita a 40K«, Z umělých
radionuklidů 9°Sr, l j 7Cs a 3H.

Horní tok řeky Jihlsvy není ovlivněn odpadními vodami
ursnového průmyslu. Z doposud uosf.žených výsledků se aktivi-
ta radia 226 pohybuje v rozmezí 22 - 45 mBq.l , koncentrace
přírodního uranu v rozmezí 0,4 - 2,5 ,ug.l , aktivita Po
okolo 10 mBq.l" , sumární objemová aktivita beta v průměru
0,5 Bq.l"1 s rozptylem 0,2 - 1,1 Bq.l"*1. Po korekci na 4 0K
klesá asi na 0,25 Bq.l~ s rozptylem 0,1 - 0,95 Bq.l" .

Výsledky těchto přirozených radionuklidů korespondují s
přírodním pozsdím a geologickými poměry v horním povodí řeky
Jihlavy.
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Z umělých redionuklidů vzhledem k budoucímu monitorova-

címu programu byla ověřována metodika na radiochemické sta-

novení především stroncia 9U a cesia 137. Stanovení tritia v

těchto povrchových vodách bylo prováděno v rámci kooperace

se spolupracující organizací UK LF Plzeň.

Současné pozedí těchto radj.onuklidů v povrchových vodách ře-

ky Jihlavy se pohybuje :

s průměrem 16 mBqol

s průměrem 9,4 mBq#l

s průměrem 11 Bq.l" 1

3. Podzemní vody

Vyšetřování podzemních vod bylo prováděno u vice než 20ti

zdrojů z nejbližšího okolí budoucí jaderné elektrárny Dukova-

ny, a to jak u studní, tak u skupinových vodovodů, které záso-

bují okolní obyvatelstvo pitnou vodou.

Celková beta aktivita se pohybovala v rozmezí 150 «. 1630

mBq.l" a v některých vzorcích podzemních vod koncentrace pře-

sahovaly ČSN 830611 pro pitnou vodu. Po odečtení draslíkové

sktivity, která se pohybovala v rozmezí 75 - 1085 mBq.l

(42 - 55 fe), byla zbytková beta aktivita v rozmezí 450 - 662

mBq.l . Tyto hodnoty již nepřesáhly OSN 830611»

Z přirozených redionuklidü byl sledován ještě uran. Do-

sažené výsledky v rozmezí 0,3 - 1,0 /Ugol" korespondují s
??6??6

geologickými poměry v okolí. Také obsahy Ha jsou velmi níz-

ké (v rozmezí 19 - Bl mBq.l" ) a další alfa zářiče jako 2 1 0Po

leží na hranici citlivosti našich metodik.

Z umělých radionuklidů uvádíme objemové aktivity :

1 3 7 C s o . . 5 - 1 1 mBq.r"1

9 0Sr « . . 5 - 2 5 mBq.I"1
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3H o . . B - 18 Bq.l"1

V současné době Je sít sledovaných zdrojů podzemních
vod snížena a budou sledovány s větší četností asi 4x do roka«

4. Srážkové vody

Na lokalitě Mohelno pod Mohelskou vyrovnávací nádrží je
od r. 197a umístěna aparatura ne sběr a odběr vod srážkových»
V měsíčních intervalech je měřena h vyhodnocována radioakti-
vito spadu. Výsledky sumární bet« «'aktivity jsou korigovány na
stroncio-ytriový a na draslíkový standard a vyjadrený v Bq.km
(přepočteny na plochu voúní hladiny obou údolních nádrží)»

Souběžné jsou pevné odparky z těchto srážkových vod mě-
řeny gamaspektrometrickou analýzou s polovodičovým detekto-
rem Ge(Li) s předzesilovačem Canbera v kooperaci a IHE Praha«
Výsledky měsíčních spadů jsou vyhodnocovány na obsahy přítom-
ných radionuklidů a porovnávaný s přirozeným pozadím»

5» Materiály vodního prostředí

Při podrobných výzkumech radiačního pozadí byly sledová-
ny nejvýznamnější složky ekosystémů řeky Jihlavy. Hlavní po-
zornost byla zaměřena na výběr charakteristického dnového se-
dimentu, z biologického materiálu na směsný vzorek živočišné-
ho makrobentosu, vláknitých ŕss a různé typy tkání některých
zde rozšířených druhů ryb (jelec tloušt, pstruh obecný a par-
ma obecná)..

Dosažené výsledky uvedené v následující tabulce a to při-
rozených redionuklida (uran, radium 226) i umělých (cesium
137 a stroncium 9Ü) ukazují na velmi nízké hodnoty odpovída-
jící současnému pozadí»
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celk.akt. Ra nat« ^"^Cs 9 0Sr
materiál beta

mBq.l"1 mBq.l"1 ,ugol mBq.l" mBq.l

(ÄľeÍľ> «° " 2 8 * 20
Zoobentos 1160

Vlák. řasy 886

jelec tloušt 650
K y b y Darmá obec. 780

42
36

9,5
11,5

12
14
10
12

30
44
25,5
37,4

16
18,5

7,5
7,5

1Í7 90
6, Modelové zkoušky s radioizotopy J Cs a Sr

Vzhledem k pŕedpokládaným,.,kRpalným výpustím odpadních vod

do povrchových toků provozu JE Lukovany probíhejí jíž od r»

3 980 modelové pokusy v poloprovozních podmínkách. V I . etapě
137 90 ' •byly zkoušeny radionuklidy Cs a Sr. Byla ověřována veli-

koft jejich sorpce a jejich kinetika. Jako sorbenty (kumulač-

ní materiály) byly vybrány dnové sedimenty, vláknité řasy a

ryby« Měření aktivity obou radionuklidů bylo prováděno dvěma

radiolaboratořemi (VÚV Brno a UK M Plzeň) a dvěma na sobě ne-

závislými metodikami.

Pokusy byly prováděny v dynamických podmínkách a v krát-

kých Síasových intervalech s ohledem na vyhodnocení kinetiky

sorpce i dlouhodobě (pro ustavení trvalé rovnováhy) až do 40ti

dní od zahájení pokusů.

1 ̂Y

Cs - kinetika sorpce (vztažena na naše podmínky pokusu)

probíhá velmi rychle a během tří hodin se sorbuje 30%

cesis do přítomných sorpčních materiálů. Rovnovážný

stav se ustavuje po 10ti dnech a v průběhu až do 40«

dne je desorbovano kolem 90 % celkové aktivity cesia.
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Po 40ti dnech pokusu zůstává v rybách cca 4-5 % při-

dané aktivity cesia 137o
Průběh vzrSstu aktivity cesia do dnových sedimentů se
nedá vyjádřit některou klasickou Freundlichovou Si
Langumierovou adsorpční izoterraou, ale z dosažených
výsledků se dá vyvodit tento závěr : do 3 dnů dosáh-
la velikost sorpce 20-30 %, od 4-9 dní se hodnoty po-
hybují mezi 40-bO % a po dosažení rovnováhy po 10.dnu
se ustalují v rozmezí 60-80 %9

* Sr - kinetika desorpce íuvolňování) stroncia 90 z vody do
přírodních materiálu (sorbentů) probíhá velmi rychle.
Po 120 minutách je uvolněno již 25 % stronciové akti-
vity. V intervalu 24-120 hodin je uvolněno 3C % stron-
cia, od 170 hodin až do 9̂ 4 hodin je uvolněno 50 %
stronciové aktivity. Velikost sorpce (kumulace) stron-
cia do obou druhů pevných materiálů je následující :
dnový sediment - do 8 hodin 15-20 % aktivity, 24-96
hodin 20-30 fc, od 120 hodin výše 30 %.
Hyby : celková velikost sorpce stroncia pro sledova-
né ryby je 3 %• Průběh vzrůstu je největší u tvrdých
častí (šupiny a kosti), do měkkých částí se stroncium
sorbuje podstatně méně.

V současné době probíhají další poloprovozní zkoušky s
novými radionuklidy, které budou v kapalných odpadech JE. Roz-
šiřuje se i škála zkoušených materiálu vodního prostředí. Z
dosahovaných výsledků je prováděn pokus o vyčíslení prognózy
znečištění povrchové vody a materiálů vodního prostředí v
ovlivněném úseku reky Jihlavy«
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RSTDr. Ivo C h y t i l ,
MPT UK Praha

JADERIÍA* ELEKTRA*RIÍA TEMELÍN VE VZTAHU K DALŠÍMU
VODOHOSPODA*ŘSKÉ*r,IU VYUŽITÍ VLTAVY

Jaderná elektrárna Temelín se Styřmi reaktory
VVER-1QOO je situována v jižních Oechách v lokalitě Te-
melín /mezi Pískem a Českými Budějovicemi západně od
Týna nad Vltavou/. Zdrojem technologické vody a záro-
veň recipientem pro zaústění odpadních technologických
vod je Vltava.

Pro zajištění dostatečných objemů technologických
vod bude vybudována nádrž Hněvkovice • Ve výrazně su*>
chých obdobích bude zásobování technologickou vodou vy-
žadovat též přizpůsobení provozu nádrže Lipno. Ochuzení
toku bude způsobeno nevratným odběrem pro chladící věže
/2,2 m3/s /.

Součástí odpadních technologických vod jsou i ně-
které slabě radioaktivní vody /odpuste z primáru - po
vyčištění z hlediska obsahu radionuklidů mimo tritia,
odluhy z parogenerátorů, vody z úpravny turbinových kon-
densátů, vody ze speciálních prádelen, hygienických smy-
ček a laboratoří/. Nejzávažnějším zdrojem jsou odpuste
z primáru, které se vypouští podle projektu z každé dvo-
jice reaktorů jednou týdně po 12 hodin. Ve skutečnosti
podle zkušeností z Jaslovských Bohunic není tato frek-
vence dodržována, ale kolísá podle potřeb jaderné elek-
trárny kolem těchto hodnot. Kritickým nuklidem je triturn.

Jeho hlavním zdrojem jsou odpuste z primáru. Po-
dle různých pramenů by se jeho aktivita za rok měla po-
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hybovat mezi 1.10 ^Bq/rok až 5.10 ^Bq/rok. Podle zkušen
ností z obdobných provozovaných elektráren se jeví hor-
ní hranice slabě nadhodnocená .

Pro zaústění odpadních vod jsou dvě hlavní alter-
nativní možnosti: 1/. Pod nově vybudovaný ponořený stu-
peň Kořensko, 2/ do výtoku z nádrže Hněvkovice. Možnos-
ti separátní likvidace radioaktivní složky odpadních
vod /odvoz, dlouhodobé skladování , separace tritia
ap* / se jeví na základě dostupných materiálů jako zce-
la neodůvodněná •

Alternativa zaústění pod ponořený stupeň Kořen-
sko předpokládá výstavbu umělé mísící stanice s průto-
kem 4 m / s . Tato alternativa znamená po promísení v
4 m / s vypouStění do stojaté vody Orlická nádrže, pro
které bude charakteristické špatné další míšení po za-
ústění. Zároveň v důsledku slabě zvýšené teploty bude
se odpadní voda pravděpodobně zdržovat při hladině Or-
lické nádrže. To bude mít za následek zhoršení kvality
vody jak z hlediska rekreace tak i sportovního rybářství
především v horní části Orlické nádrže. Tato alternati-
va je i ekonomicky náročnější /výstavba a provoz mísící
stanice/ a poruchovější /poruchy v provozu mísící sta-
nice/. Tuto alternativu prosazuje i Krajská hygienická
stanice v Českých Budějovicích, nebot znamená odstraně-
ní ovlivněného toku z Týna nad Vltavou . Jak bude dále
ukázáno, toto ovlivnění je prakticky minimální .

Při přizpůsobení provozu nádrže Lipno ve výrazně
suchých obdobích lze zajistit z nádrže Hhěvkovice mi-
nimální výtok 5 wr/s. Bude-li tento vytok realizován
průběžnou turbinou o hltnosti 5 m/a, mohou být odpad-
ní vody z jaderné elektrárny zaústěny do výtoku z tur-
biny „kde bude docházet k samovolnému míšení v průtoku
5 m / s bez požadavku na provoz speciálního mísícího za-
řízení. Takto proraísené vody budou vstupovat do nádrže
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Kořensko, která zde bude tvořena vyhloubeným korytt i.
Při snížené hladině v Orlické nádrží /po většinu roku/
bude při průchodu přehradní hrází Kořensko docházet k
promísení v okamžitém průtoku profilem Kořensko a tedy
nebude docházet k izolovaným výskytům odpadní vody v
Orlioké nádrži. Při nejvyšší hladině v nádrži Orlík
/obvykle při velkých průtocích/ nebude zajištěno tak
dokonalé míšení při průchodu Kořenskem. Avšak bude za-
jištěno stále lepší míšení než v případe vypouštění
pod nádrž Kořensko /míšení minimálně v 5 nr/s, charak-
ter nádrže Kořensko dává předpoklad lepšího míšení než
Orlická nádrž/. Nahradí-li se některé lokální etudně"
s průsakovou vodou v oblasti Týna nad Vltavou vodovo-
dem, budou důsledky vypouštění odpadních vod v profilu
Hněvkovice pro oblast Týna nad Vltavou minimální /re-
kreační i rybářské využití toku je vzhledem k špatné
kvalitě vody minimální/.

Za výše uvedených předpokladů lze očekávat, že
příspěvek ke kolektivní dávce při vypouštění v-profilu
Hněvkovice bude nižší než v případě vypouštění do pro-
filu Kořensko. Ani v jednom případě nedojde k překroče-
ní maximálního přípustného dávkového ekvivalentu 5 m
Sv/rok.

Další ovlivněný tok Vltavy a pak Labe se vyznaču-
je relativně velkými průtoky /Solenice - průměrný roč-
ní průtok 80 nr/s, Labe pod Mělníkem - průměrný roční
průtok 250 m/s,/ale zároveň i rozsáhlým vodohospodář-
ským využitím, nejvýznamnější využití vody z hlediska
kolektivní radiační zátěže jsou uvedena v tab. č. I
/kolektivní dávkový ekvivalent je vypočten za předpo-
kladu vypouštění 1,1.10 JBq/rok /. Celkový kolektivní
ekvivalent při dnešních odběrech by dosáhl hodnoty asi
9.10" Sv/rok. Největší podíl na celkovém dávkovém ekvi-
valentu budou mít odběry pitné vody /8.10" Sv/rok / a
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z nich pak odběr pražskými vodárnami v Podolí /5,7 •
. 10" Sv/rok /. Ha druhém místě jsou závlahy na dolní
Vltave a Labi. Na třetím místě je to radiační zátěž
z rekreace především na Orlickém a Slapském jezeře.
Hejméně významné je pak z hlediska radiační zátěže
sportovní rybářství. Bude-li využito vody ze Slapské,
případně Štěchovlcké nádrže k zásobování Prahy pit-
nou vodou, stoupne celková radiační zátěž obyvatelstva
asi na 4.10~1Sv/rok /nový odběr asi 3.10~1Sv/rok /.
Tyto hodnoty lze považovat za dostatečně nízké ve srov-
nání se l60 Sv/rok jako limitem pro kolektivní dávkový
faktor plynoucí z předpisů FMTIR pro umístování jader-
ných elektráren.
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Tabulka č. 1

Kolektivní radiační zátěž z využívání ovlivněné vody
Vltavy a Labe

Místo odběru

Orlická nádrž

Orlická nádrž
Solenice
Slapská nádrž
Slapská nádrž
sJspy - hráz
/Stechovice-hráz/

Štěchovická nádrž
Vranská nádrž
Praha
Praha
Vltava pod Prahou
Labe pod Mělníkem

tfstí nad Labem

Typ odběru

rekreace
rybářství

pitná voda
rekreace
rybářství
pitná voda
/výhledově/

rybářství

rybářství
pitná voda
rybářství

závlahy
závlahy

pitná voda

celkem /současný stav/

celkem /výhledově/

Kolektivní dávkový
ekvivalent
[Sv/rokJ

3,OE-4
2,2E-6

1,133-2
3,3E-4
3,4B-6
3.3E-1

2.7E-7

8,0E-7
5,7E-2
l,5E-6

5,OE-3
9.OE-4
l,5E-2

9,OE-2

4.2E-1
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Ing. Josef K o r t u s , CSc,

Ing» Jan M a y e r , CSc,

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

RÁDIOAKTIVITA VOD ŽITNÍHO OSTROVA

tfvod
Podzemné vody hodnotíme v súčasnosti ako prirodzené

bohatstvo, ktoré zohráva a ešte dlhší čas bude mač rozho-
dujúcu úlohu pri zásobovaní obyvatelstva pitnou vodou* Rá-
dioaktivita podzemných vod je predmetom výskumu vo všetkých
vyspelých Štátoch, najmä tam,kde možno predpokladal na zá-
klade zloženia pôdy a hornin zvýšený výskyt rádioaktívnych
látok vo vode, alebo prenikanie rédionuklidov zo silnej-
ších zdrojov umelých a prirodzených rádioaktivít.

Mimoriadne významné zásoby podzemnej vody sa nachádza-
jú* na Žitnom ostrove. Žitný ostrov je ohraničený Dunajom,
Malým Dunajom á Váhom. Vodohospodárska záujmová oblasí
však nie je úplne totožná s plochou Žitného ostrova, lebo
na severe zaberá ešte Časí územia medzi Čiernou vodou a Ma-
lým Dunajom a na juhovýchodnej strane je ohraničená kaná-
lom Palkovičovo-Aszód. Žitný ostrov je vytvorený zo štrko-
pieskových náplavov a vytvára jedinečný prirodzený zdroj
pitnej vody.

Možnost využit túto vodu ako pitnú bez äalSej úpravy

sa stala základom Smerného vodohospodárskeho plánu SSR.

Počíta sa, že po roku 2000 sa využitím podzemných vod

Žitného ostrova zabezpečí asi tretina potreby pitnej vody na

na Slovensku.

Ohromný význam Žitného ostrova ako zdroja pitnej vo-

dy bol potvrdený tým, že ani v obdobiach mimoriadneho su-

cha a enormného poklesu prietokov v Dunaji sa neprerušil

optimálny odber vody a tým ani sa podstatne nenarušilo zá-

sobovanie Bratislavy pitnou vodou.

Dunaj ako jedna z najdôležitejších riek Európy, je už
v skutočnosti récipientom odpadových v6d z viacerých jadro-
voenerget.ických zariadení, cíalšie sa budujú, resp. plánujú
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pri jeho toku. Dunaj doplňuje v širokej miere zásoby pod-
zemných vôd, ktoré slúžia ako zdroj pitnej vody. Preto
je mimoriadne dôležitý jeho komplexný výskum i z rádio-
logického hladiska.

československý úsek Dunaja od Devína po Štúrovo, teda
úsek ktorý sledujeme, je dlhý 180 km. Hoci je tento úsek
pomerne krátky, nemá jednotný charakter. Horný kratší úsek
má povahu horskej rieky, dolný úsek je nížinný. To iste
ovplyvňuje rádiolimnologickú charakteristiku toku, näjma čp
sa týka sorpcie rédionuklidov na suspendované látky a sedi-
ment a ich miesta výskytu.

Podzemné vody sa obohacujú.stabilnými a rádioaktívnymi
prvkami následkom spolupôsobenia s horninami, ktorými prete-
kajú. Preto sú obsah, rozloženie a forma výskytu rádioaktív-
nych prvkov v horninách rozhodujúcimi faktormi, určuj'ácimi
podmienky obsahu rádionuklidov v podzemných vodách» I Keá sa
problematike venuje pozornost už dlhší čas, predsa sú poz-
natky eště nedostatočné. 2 doteraz vykonaných prác jedno-
značne vyplýva, že zvýšený obsah prirodzených rádionuklidov
v horninách je dôležitým faktorom pre ich koncentráciu vo
vodnej fáze, avšak rozdiely od rovnovážnych stavov sú vy-
světlované fyzikálno-chemickými faktormi, ako je chemická
povaha rádionuklidov, pH, chemické zloženie a pod.

toožno však počítat i s tým, že pôdne vrstvy chránia
podzemné vody nielen pred bakteriálnou, ale aj pred rádio-
aktívnou kontamináciou už aj preto, lebo voda potrebuje na
prestup pôdnymi vrstvami určitý čas, v ktorom sa prirodze-
ným rozpadom rádioaktivita znižuje, líčinne tu pôsobí aj mi-
moriadne veíký vnútorný povrch p6dy. Na tomto povrchu pre-
biehajú sorpčné a koprecipitaäné reakcie, iónové výmeny
apod. Izotopy sa správajú rôzne podle formy'výskytu ; na-
chádzajú sa ako volné ióny, molekuly, koloidné častice,
z ktorých niektoré sú silne hydáratované.

Pods má nezávisle od druhu a zloženia pri prenikaní
rádioaktívnych látok, ktoré sú zmesou rédionuklidov, neho-
mogénnych z chemického a fyzikálneho híadiska, trojakú

funkciu : a) ako mechanický filter
b) ako iónomenič
c) ako zrážadlo
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Ktorý z týchto dejov prevláda, záleží predovšetkým
na tom, či sa rádionuklidy nachádzajú v nerozpustenej,
filebo rozpustenej, alebo v rozpustnej forme,

K obohacovaniu podzemných vôd rádioaktívnymi prvka-
mi, mô*že dôjst v podstate ich prechodom z hornín do vody,
alebo postupným prenikaním vrstvou pôdy z rádioaktívneho
spadu, ako aj presakovaním z povrchových vôd (napr. Dunaj)
o vyššej koncentraci\ rádionufclidov. Z literárneho prehíadu,
ako aj z našich výsl Ikov vidieí, že jednotlivé rádionukli-
dy sa viac alebo ment sorbujú na pôdach (výnimku tvorí
napr. tritium) a 2e di podzemných vod presakujú ovela po-
malšie ako voda, no po« tupnou desorpciou (napr. déžcíovou
vodou) prenikájí čoraz hlbšie a nakoniecidosahujú iíroven
podzemných vod*

Sorpčná achopnosí pôdnych vrstiev voči rádionuklidom
predstavuje síce aspoň dočasnú ochranu podzemných vod, zá-
roveň však v p6de vychytané rádionuklidy eú koreňovým sys-
témom vynášané do rastlín a tak predstavujú možnost rádio-
aktívnej kontaminácie rastlinných a živočíšnych produktov.

Preto i ked" vrstva p8dy chráni podzemné vody pred rá-
dioaktívnym nebezpečenstvom, nie je možné vylúčií v hava-
rijných situáciách jadrových zatiedenl alebo pri havarij-
nom znečistení Dunaja i zvýšenie hladiny rádionuklidov
v podzemných vodách Žitného ostrova.

Metodika práce
V rokoch 1979 - 1981 sme vo vzorkách vSá z Dunaja,

Malého Dunaja, ako aj z podzemných vôd v záujmovej oblas-
ti Žitného ostrova stanovili koncentrácie niže uvedených
rádionuklidov.

Raz za mesiac sme stanovenie koncentrácie rádionukli-
dov odoberali vzorky vod z Dunaja na nasledujúcich odberových
miestach í

Dunaj Bratislava (r. km 1863) lavý breh
Dunaj Gabčíkovo (r.km 1820) lavý breh
Dunaj Štúrovo (r. km 1720) íavý breh

Raz čtvríročne sme odoberali vzorky vod z Malého Duna-
ja z lokelít Jelka a Kolárovo. Súčasne sme na odberových
miestach Dunaja a Malého Dunaja odoberali vzorky sedimen-
tov.
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Raz štvrtročne v hore uvedenom časovom období sme odobe-
tali vzorky podzemných v6d v lokalitách Jelka, áamorín,
Kalinkovo a Gabčíkovo.

Odber povrchových vSd sa urobil z brehov zo vzdiale-
nosti dvoch metrov, 10 cm pod povrchom. Množstvo vody pre
analýzu povrchových vôd bolo 20 litrov, kým u podzemných
vôd sme použili 50 litrov (cesium, stroncium). Vo vzorkách
vod sme stanovili nasledujúce parametre :

1) celkovú alfa - aktivitu
2) celkovú beta r aktivitu

3) 3) obsah rádiostroncia
4) obsah rédiocésia
5) obsah rádia
6) koncentrácia tritia
Vo vzorkách sedimentov sme stanovili celkovú alfa a be-

ta aktivitu.

Hodnotenie výsledkov a záver
Zo súboru meraní Československého úseku Dunaja a Malé-

ho Dunaja vyplýva, že v sledovanom období 1979 - 1981 rádio-
aktivita je nízka. V porovnaní s obdobím 1974 - 1976 kečí sme
uskutočnili podobné sledovania, má klesajúcu tendenciu.

Podobné výsledky sme dosiahli i pri rádiologickom roz-
bore podzemných vô\3 Žitného ostrova. Výsledky celkovej alfa
a beta aktivity v intervale 12 -52 mBq . dm resp.
48 - 258 m3q. dm"3, sú v období 1979 - 1981 nižšie v porov-
naní s obdobím 1974 - 1976, kým hladiny ostatných rádionuk-
lidov najma rádiocésia, 0,8 - 5,6 mBq • dm"*"* a rádiostron-
cia 3 - 2 7 m8q • dra"̂  sú v podstate na tej istej úrovni.
Vysvetíujemo to tým, že aj rádioaktivita atmosférického spa-
du je nižšia, jadrové elektrárne sú ohladom tekutého odpadu
do recipientu prísnejšie sledované a niektoré z reaktorov
sú mimo prevádzky.

Hladiny jednotlivých rádionuklidov v sledovaných vzor-
kách podzemných vod vykazujú podstatne nižšie hodnoty ako
sú maximálne prípustné koncentrácie, ktoré vydala Rada vzá-
jomnej hospodárskej pomoci - Stála komisia pre mierové vyu-
žitie atómovej energie s platnostou od 1.1.1966 pre členské
štáty RVHP. V tab. 1 je uveden příklad výskytu 3H a
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Zo zisíovaných rádionuklidov najnižšiu koncentráciu
má rádiocésium a najvyššiu tritium. Rozdiely v koncentrá-
cii rádionuklidov na celom čsl. úseku Dunaja sú minimálne
a rieka Dunaj je kontaminovaná iba nepatrne,

U sedimentov sa stanovila celková alfa aktivita od
159 do 366 mBq/g, čo predstavuje voči vode koncentračný fak-
tor asi 1 : 8000.

U beta aktivity sme namerali hodnoty od 312 do 902, to
znamená koncentračný faktor voči vode asi 1 : 7000.

Sedimenty na dne rieky viažu: na svojom povrchu fyzikél-
no-chemickou sorpciou rádionuklidy z vody, takže rádioaktivita
vody následkom toho1klesá» Rádioaktivita sedimentov narastá a
sediment sa stáva určitým kumulátorom rádionuklidov* Násled-
kem dynamickej rovnováhy medzi pevnou a tekutou fázou sedi-
ment uvolňuje opät rádionuklidy a pôsobí na ustálenie rém

dioaktivity v povrchových vodách.
Přítomnost rádiostroncia a rádiocésia už v nepatrných

koncentráciách vzorkách podzemných vôd v záujmovej oblasti
Žitného ostrova nasvedčuje, že dobré sorpčná schopnosť pôdy
v tejto oblasti síce spomaluje, ale nezabránuje prenikaniu
umelých rádionuklidov do podzemných vô*d« Nesmieme preto podce-
ňovat prípadný vznik mimoriadnych situácií na Dunaji a pri
schvalování jadrových zariadení musíme dôkladne zvážií, či
ich výstavba vzhfadom na ich dlhodobú prevádzku a súčasnú
technológiu nemôže zapříčinit kontamináciu podzemných vôd
Žitného ostrova.

Zaiste nie je potrebné zdorazňovat potrebu pitnej vody
pre obyvatelstvo a úžitkovej vody pre priemysel, ako aj zá-
vlahové hospodárstvo. Toto si uvedomujeme najmfl teraz, keč
priemyselné a komunálne odpadové vody znečisřújú rastúcou
mierou zásoby vody. Treba však poukéza? na skutočnosť, že azda
najzávažnejšie znečistenie v6d je práve znečistenie rádioizo-
topmi. Výsledky rádiologického rozboru vod musia byí preto gj
jedným z kritérií pri volbe nového vodného zdroja.
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Koncentrácia tritia (Bq . dm~J) a 137Ga (mBq . dm'-*) vo vzor-
kách vod Malého Dunaja a studní v povoaí Dunaja

XJOK.<3 J. 11 a

Malý Dunej

Jelka

Kolárovo

Studne

Gabčíkovo

Kalinkovo

-

Žamorín
..

Jelka

1979
1980
1981

1979
1980
1981

1979
1980
1981

1979
1980
1981

1979
1980
1981

1979
1980
1981

X.
3H

_
15
14

_
20
15

-
6

_
7
8

_
8
7
—
8
7

1 3 7Cs

_
2,2
2,5

_
2,2
2,0

-
0,2

0,2
0,3

0,2
0,1

—
0,2
0,4

II
3 H

12
16
16

18
18
16

6
7
7

5
6
5

4
7
6

—
—
6

T

1 3 7Cs

2
4
3

3,
3,
3,

0,
0,
0,

0,
0,
o,
o,
o.
o,

—.
o,

,8.
,2
,5

,1
,3
,3

,2
,1
,3

4
3
J

3
1
2

3

Štvrírok
III
3H

14
18
20

17
27
21

8
. 5
5

7
6
_

7
8

—
8
8

1

3
1
1

4
3
2

o,
o,
o,

•

o,
o,

m

o,
o,

o,
o,

,0
,8
,0

,0
,4
,0

,1
,3
,1

«
,1
,1

2
1
»
4
1

IV.
3H

13
16
15

16
20
15

..
m.

6

6
6
6

6
—
5
—

5

1 3 7Cs

3,1

2,0

2,5
2,0
2,0

0,2

0,1'

0,1

0,3
-
0,1

0,2
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RNDr. Jaromír J u s t ý n CSc,
Výzkumný ústav vodohospodářský Praha

PÔSOBENÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPADÖ Z JADERNÍCH ELEKTRÁREN

TYPU WER NA BIOCENÓZU POVRCHOVÍ CH VOD

Kontaminace povrchovývh dov radioaktivními odpa-
dy z jaderných elektráren a schopnost vodních organismu
výrazně hromadit radionuklidy způsobují, že je vodní bio-
cenóza v některých případech vystavena mnohonásobně vyš-
ším dávkám radiace než člověk pobývající v dané oblasti
a je proto třeba ohrožení hydrobiontů posuzovat samostat-
ně a

Hygienické normy vyhovující potřebám člověka, by
měly zaručovati za předpokladu stejných radiačních dá-
vek, i ochranu jiných živých organismů • Je otázkou zda
tomu tak skutečně je, jak dokazují poslední světové výzku-
my. Situaci komplikuje též skutečnost, že pro posuzování
vlivu jedné škodliviny se nebere v úvahu vzájemné působe-
ní řady faktorů, kterým je organismus v přirozeném pro-
středí vystaven.

Podle přílohy k nařízení vlády ČSR č. 25/75 Sb.
nesmí být při vypouštění odpadních popř. zvláštních vod
porušena samočisticí schopnost povrchových vod a stav
povrchových vod, při němž nedochází k toxickému působe-
ní radioaktivních a jiných látek na vodní organismy«

Jako toxické působení radioaktivních látek na vod-
ní organismy se hodnotí všechny škodlivé vlivy působené
vnějšími i vnitřními zářiči .

Zatím co hodnoty přípustných dávek vnějšího ozáře-

ní (tj. ze zevně mimo organismus umístěných zářičů) jsou

opřeny o zkušenosti dlouhodobých pozorování, je nutno po-

čítat s tím, že nejvyšší přípustné koncentrace vnitřních
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zářičů (tj. zářičů nahromaděných vodními organismy
v důsledku bioakunmlace) budou upravovány v závislos-
ti na tom, jak se budou upřesňovat znalosti o toxicitě
jednotlivých radionuklidů .

Biologický účinek radionuklidů, jakožto vnitřní-
ho zářiče, je určován nejen jeho fyzikálními charakteris-
tikami, jako je tomu při použití radionuklidů jako vněj-
šího zdroje záření, ale o jeho toxicitě rozhoduje jeät§
řada dalších faktorů: fyzikálně-chemické vlastnosti,
ekologioké a fyziologické podmínky, určující stupeň ku-
mulace, poměry distribuce a metabolický osud radionukli-
dů v těle organismu •

Při experimentálním studiu působení radionuklidů
na vodní organismy jsou hodnoceny změny somatické (proje-
vující se na samotném jedinci) a genetické (projevující
se na jeho potomstvu).

Při posuzování somatických vlivů je potřeba pro
získání hodnověrných výsledků použít více rozdílných me-
tod s testovacími organismy representujíčími hlavní sku-
piny hydrobiontů (ryby, bezobratlí živočichové, rostliny,
bakterie). I zdánlivě neškodné stimulační vlivy radiač-
ního záření se mohou u vodních organismů časem projevit
škodlivě. Doporučuje se sledovat např. růstové křivky
chlorokokálních řas nebo jejich respiraci, případně
produkci kyslíku ; dále rozmnožování, rychlost svléká-
ní kůže a délku života perlooček ; u ryb testovat vý-
voj jiker v prvních hodinách po oplození a využít jedné
metody hodnotící samočisticí schopnost povrchové vody.

V literatuře dostupné poznatky o genetických účin-
cích radioaktivních látek na dědičný materiál vodních
organismů nejsou dostačující k tomu, abychom na jejich
základě mohli dojít k obecným závěrům. líové poznatky
v tomto směru mohou v budoucnosti prokázat, že geneto-
xické účinky radiace se u vodních biocenóz uplatňují
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při nižších objemových aktivitách než somatické •

Z experimentálních prací je zřejmá složitost zá-
vislosti radiační dávky ve vodním prostředí na objemových
aktivitách radionuklidů a potřeba znalosti této dávky .
Aktivity nejsou vždy úměrné dávkám absorbovaným v orga-
nismech vodního prostředí, přičemž je nepochybné, že
absorbované dávky jsou veličiny, které více charakteri-
zují znečištění životního prostředí než pouhé aktivity.

Podobně jako v hygienické praxi,lze i v ekologii na-
lézt kritické cesty radionuklidů k vodní biocenóze» Ra-
dioaktivní látky se mohou dostat do povrchové vody z ja-
derné elektrárny bud přímo kapalnými odpady z kanaliza-
ce nebo spadem ze vzduchu, do něhož byly vypuštěny z ja-
derné elektrárny komínem» Jednodušší cesta radionuklidů
je přímo odpadním kanálem z jaderné elektrárny do povr-
chových vod, kde se odpady s touto vodou zředí. Zároveň
k nim však přibudou další radionuklidy z přirozených
zdrojů (zejména K, dceřinné produkty U a Th apod.) a
z jiné lidské činnosti ( z uranových dolů a úpraven,
chemických továren apod.). Tato doprovodná aktivita zá-
visí na lokalitě jaderné elektrárny a jiných místních
specifikách, na povětrnostních podmínkách a mikroklima-
tu a dalších vlivech.

Radioaktivní odpadní vody z jaderných elektráren
lze rozdělit na tritiové odpadní vody z primárního okru-
hu, splaškové vody ze specielní prádelny a hygienických
smyček a odpadní vody z dezaktivace odluhů z parogenerá-
torů .

V jaderné elektrárně s reaktory typu VVER 440 pro-
vozovaných a budovaných v ČSSR mohou radionuklidy vznik-
nout prakticky třemi způsoby:
1/ aktivací chladivá a jeho příměsí
2/ aktivací konstrukčních materiálů a rozpuštěním v

chladivú (korozní produkty)
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3/ proniknutím štěpných produktů do chladivá.

Podle zkušeností z provozovaných jaderných elek-
tráren (vč. JE Bohunice V I ) jsou na počátku provozu
(první rok) v chladivú v malé míře převážně korozní pro-
dukty. Se stárnutím paliva, jehož jedna třetina se vy-
měňuje každý rok, vzrůstá příspěvek štěpných produktů •
Se stárnutím jaderné elektrárny narůstá aktivita koroz-
ních produktů zejména z nevyměnitelných částí primární-
ho okruhu (nádoba reaktoru, potrubí, armatury, čerpadla
atd.).

Při řešení výzkumného úkolu, jehož cílem je poskyt-
nout podklady o přípustném • znečištění povrchových vod,
kontaminovaných odpady z jaderných elektráren, jsma se
ve VÚV při experimentálním studiu působení nejdůležitěj-
ších vybraných umělých radionuklidů na vodní biocenózu
zaměřili na 3 H , 1 3 7 C s , 1 3 4 C s , 6 0Co, 5 8Co, 5 4Mn, 9 0Sr->
90 i3i 95 51 59

V následující tabulce č. 1 uvádím některé zatím
získané výsledky při řešení úkolu v porovnání s údaji
jiných autorů.

Tab. č. 1 - Působení radionuklidů na vodní organismy

radionuklid objemová první zazna- autor
aktivita menaný vliv
v Bq.l""1

zpomalený vývoj VÚV
a zvýšené hynutí
jiker(Tinca tinca)

zvyšování mortali- -"-
ty jiker(Tinca tinca)

zrychlený vývoj -"-
jiker(!Tonca tinca)

1 3 7 C s

1 3 4 C s
90<, 90y

6 0Co

58C

50

25

6

20

35
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30 zpomalený vývoj -"-
jiker(Tonca tinca)

13'Cs 40 zrychlený vývoj Pitkjanen
jiker /Esox lucius/

^°Sr->90Y 4 zrychlený růst ju- Voronina
venilních jedinců
plotic

6 0Co 20 zrychlené líhnutí Trnková
mládat (Asellus
aquaticus)

-̂ 4Mn 50 škodlivý vliv na Blaylock
vodní bezobratlé

K upřesnění radioekologických normativů bude v rám-
ci experimentálního studia radiačních dávek vodních bio-
cenóz sestavena v rámoi úkolu metodika pro jejich stano-
vení použitelné ve vodohospodářské praxi.

U laderaých elektráren typu WER jsou z kapalných
odpadů nejvýznamnější tritiové vody. Ochrana vodních or-
ganismů proti toxickému působení radioaktivních látek se
proto zaměřuje na tritiové vody. Tritium obsažené v těch-
to vodách je poměrně méně toxické než ostatní zářiče be-
ta, zřejmě pro svou malou energii.

Vstřebávání tritiové vody při všech způsobech kon-
taminace je velmi rychlé. Nezávisle na cestu vstupu do
organismu se tritium brsy rozdělí rovnoměrně v celém or-
ganismu .

Když se tritium dostane do vodního prostředí, pak
tkáňová voda všech bezobratlých a většiny obratlých ži-
vočichů, kteří zde pobývají , dosáhne rovnováhy s kon-
centrací tritia ve vodě za dobu několika týdnů. Plank-
tonní jednobuněčné řasy dosahují rovnováhy s tritiem ve
vodě během několika dní a protože jsou autotrofní, zaö-
nou tvořit tritiované organické sloučeniny. Tyto orga-



- 130 -

nické sloučeniny vstupují rychle do potravinových ře-
tězců .

Tritium v tekutých odpadech jaderných elektráren
může být různého původu a může se vyskytovat v různých
fyzikálně-chemických stavech. Určité organické slou-
čeniny tritia mohou představovat větší riziko vzhledem
k tomu, že mohou být přednostně absorbovány živými or-
ganismy. Podle Hirchmanna mohou být řasy druhu Scene-
desmus obliquus kultivované v odpadech využity k tes-
tům hodnotícím nebezpečnost tSehto organický h olouSe-
nin tritia obsažených v odpadech z jaderných elektráren
typu PWR. Toto biologicky použitelné tritium bylo tes-
továno i na pstruzích •

Studiem chování tritia ve vodních organismech a
jeho působením na ně se zabývá v současné době další
výzkum, který získá nové potřebné poznatky a pomůže
upřesnit nejvyšší přípustné koncentrace tritia y povr-
chových vodách s ohledem na vládní zařízení č« 25/75 Sb.
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VY*ZNAM VCDNJSJ FLÓRY A FAUNY PRI ORČOVANÍ RÁDIOAKTIVITY VOD

1 . Úvod
V smere spriemerovenia minimálnych a maximálnych koncentrá-
cií rádionuklidov je velmi perspektívnym modelom vodná flora
a fauna, ktorá je stálou zložkou povrchových vôd a okrem to-
ho má schopnost kumulovat isté prvky, ktoré sa potom v nich
vyskytujú v aktivitnýcn koncentráciách vočších ako v samot-
nej vode. Zamerali sme sa preto aj my na meranie nahromade-
nej rádioaktivity v zložkách sestonu, perifytonu, zoobento-
su a rýb.

2» Experimentálna SesE
2*1» Zložka sestonu (odber materiálu)
Na získavanie vzoriek sestonu z povrchových včfä sa používa
viacero druhov zariadení : planktovné siete, hĺbkové odbereíe,
motorové čerpadlá a planktonové sondy. Pracovníci Laborató-
ria rybárstva a hydrobiolo'gie SAV, ktorí sa význačnou öasCou
podieíali na týchto prácach, používali na odbery povrchových
v3d nádobu obsahu 5 litrov a filtrovali cez fosfobronzovtí
sietí s otvormi 40/um. Odber a filtrovanie sa opakovali, tak^e
sa získal sestón celkovo z 25 - 250 1. Oast materiálu sa
spracovala biologicky, mikroskopicky a čaaí radiometricky.
Pri biologickom rozbore sa zistuje zastúpenie sestónu, vc
vzorkách zoobentosu sa určí kvalitatívne zloženie a dominá-
oia. Pri fytoaložke sesto'nu sa vyjadrujú a udávajú len domi-
nujúce vyššie taxonooiické skupiny.

Odberom sesto'nu sa filtráciou väčších objemov povrchových

vôd koncentruje mezosesto'n (častice nad 100,-um)a mikroses-

tonu (nad 40,um) na site. U nanc3estonu (pod 40/am) koncen-

trováni J filtráciou nenastane. Pri týchto vzorkách sa .jed-

ná o fytozložku, zoozložku a o abiotickú zložku, tvorenú

organickými a anorganickými partikulami.
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2.2. Zložka perifytonu
Z perifytonu tvoria nárastové riasy dôležitú časí skupiny
producentov, kde môžu dominoval sinice, vláknité zelené
riasy, rozsievky apod. Materiál perifytonu sa získava pria-
mo z ponorených predmetov (kamene, vetvy, atd.) zoškrabova-
ním. Zo skupiny mikrokonzumentov perifytonu sú dôležité
Flagellata, inou dôležitou skupinou sú nálevnlky.

Ojedinelé bývajú zastúpené larvy Nematoda.

2.3. Zoobentos

Pri odbere vzoriek zoobentosu metodika sa musí prispôsobil
charakteru dna, hĺbke vody, jej rýchlosti a mohutnoatit
Používajú sa preto škrabky na zoškrabovanie nárastu spolu
s bentickými živočíchmi, drapáky a pri rýchlom toku pri vlö-
šej hĺbke vody sa získavajú bentické Živočichy z kameňov, vy-
zdvihnutých z brehových partií.

Odobratý materiál sa prenáša nefixovaný v prenosnoj chrad-
ni čke, aby živočíchy ostali živé až do biologického rozbo-
ru, alebo sa prevedie analýza priamo v teréne. Pri nej sa
zistuje druhové zloženie materiálu pomocou stereomikrosko-
pu.

2.4. Ryby
Ha odlov rýb sa používal elektrický agregát. V najkratšom
možnom čase po odlove bola u každej ryby stanovená hmotnosť,
dĺžka teía á boli odobrané šupiny pre prípadné určenie ve-
ku. V príprave vzoriek ne meranie rádioaktivity sa postupne
separovali jednotlivé orgány, prípadne časti tela, ktoré sa
zvážili. Z jednotlivých tkání sa odobrali svalovina s pod-
ložkou a šupinami, gonády a pečeň. U niektorých jednotlivcov
sa odobrali aj vzorky čreva. Ryba do 10 cm dĺžky sa brala na
vyšetrenie celá.

2.5. Rádiologický rozbor
Separované, zložky sestónu a perifytonu sa čím rýchlejšie po
odbere vysušili pod infražiaričom na bezpopolovej fólii
z polypropylénu a spolu s fóliou vyžíhali v platinovej mis-
ke. U rýb sa vypitvané časti tela, resp. menšie rybky sa
celé sušili v laboratórnej sušičke pri 120 - 140 °C a po
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úplnou vysušení spálili v muflovej peci. Rýchle sušenie

vzoriek rýb je mimoriadne dôležité preto, lebo v opačnom
prípade celý postup je sprevádzaný nepríjemným zápachom
z rozkladu bielkovín.

Návažky popolov z biologických materiálov sa premeriavajú
najprv na celkovú" alfa-aktivitu na prístroji NZQ-717 T
(Tesla) a na celkovú beta-aktivitu na prístroji NZR-6O1,
^esla. Výsledky sme vyjadrili v mBq-na gram popola, hoci
sa tým dopúšíame fyzikálnej nepresnosti, pretože zmes žia-
ričov zo vzorky má odlišnú hladinu v MeV eko štandardy
/U + pre alfa., a K pre beta-aktivitu - tab.l/. Z najsktív
nejších vzoriek sa robila aj rádiocheraická separácia na
90-Sr, 137-Cs, resp. gama-spektroraetrický rozbor (Katedra
jadrovej fyziky UK,Bratislava). Po inštalovaní 4 000 ka-
nálového analyzátora IGA-70 a alfa-spektrometrickej komo-
ry, resp. Ge-Li-detektora sa tieto rozbory budú robit na
rádiologickom odd. VÜVH Bratislava.

3. Diskusia a výsledky
Krátko po vstupe rádionuklidov do prostredia povrchovej vo-
dy sa veíká Sast z nich hromadí v živej, biotickej zložke
(vodná flo'ra a fauna), dochádza pritom k obohacovaniu tých-
to zložiek rádionuklidmi, v porovnaní s rovnakým váhovým
podielom vody ke kumulácii. Tento jav je potrebné dôklad-
ne skúmat najma preto, že poskytuje spriemerovaný obraz
rádioaktivity rieky na rozdiel od jednorázového odbera
vzorky vody, ktorý je vždy vystavený náhode najmä ak vy-
pustenie rádioaktivného odpadu do rieky je diskontinuálne.

Spoločným znakom kumulácie do biologickej zložky je, že
biogénne prvky ako N, P, J, K, Ca, C, Mg, Mn, Cu, Zn, B, S
a iné sa v organizmoch vyskytujú v podstatne vyššej koncen-
trácii ako v okolitom prostredí a sú preto organizmami pod»
statne rýchlejšie prijímané ako prvky, ktoré sa obvykle
v týchto organizmoch nevyskytujú. Vzácnejšie prvky, ako
napr. cézium a stroncium sa taktiež dobre kumulujú, pretože
svojimi fyzikálno-chemiskými vlastnosťami sú veími príbuzné
bežne sa vyskytujúcim biogénnym prvkom, v tomto prípade
draslíka-, a vápnika.
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Kumulácia prebieha jednak sorbciou, teda koncentrováním
na povrchu, ktorý je bezprostredne v kontakte s vodou, jed-
nak inkorporáciou, t.j. priamym príjmom organizmami bud* z vo-
dy alebo z potravinových článkov.

Popísané faktory obohacovania, t.j. úmera špecifickej aktivi-
ty organizmov voči Špecifickej aktivite okolitej vody (rovna-
kej hmotnosti) je obvykle v rozmedzí medzi 10 - 10 .

Kumulačné faktory pre sledovaný rádionuklid nemôže však pre-
výšiť úmeru, ktorá jestvuje pre koncentráciu stabilnej formy
prvku v sledovaných organizmoch a vo vode. Maximálne koncen-
tračné faktory odlišných rádionuklidov sa dajú preto stanoviť
dostatočne citlivými kvantitatívnymi•^Mnrenuokými postupmi. Tr«-
ba poznamenať, že sa často uvádzajú vysoké kumulačné faktory,
ktoré pri nedostatočnom zohíadjtení biologických pomerov v po-
vodí vedú k mýlnym záverom» Kumulačný faktor udáva nahromadě«^
nie rádionuklidov v natívnom biologickom materiály vo vzťahu
k aktivite rovnakého množstva vody, teda váhové 1 : 1« Nezo-
híadní sa však množstvo vody, z ktorej biologický materiál rá-
dionuklid kumuloval a to je ťažko riešiteíná otázka. V tom sú
práve ťažkosti v kvantifikácii javu. Ideálne by bolo, ak by sa
napríklad z nálezu 37 mBq na kg rybieho mSsa mohlo dedukovať,
že pre daný typ vody je priemerná aktivita napr. 2 mBq, dm" .
To sa však nedá docieliť, pretože sa biologický materiál neriadi
di stechiometrickými zákonmi chémie. Dúfame, že pri dostatoč-
nom počte rozborov bude azda možné aspoň zrovnávanie vzťažných
hodnot v rozmedzí jedného rádu.

Po získaní dostatočných poznatkov a pri vytypovaní vhodných
testotfrganizmov pre jednotlivé rádioizotopy poslúži metóda -
stanovenia kumulovaných rádioizotopov jednak na výpočet radia-
čnej dávky, ktorú prijíma obyvateístvo konzumom pitnej vody a
rýb, jednak kumulácia rádionuklidov v zložkách vodnej flory a
fauny predstavuje dlhodobé "integrujúce" modely záťaže povo-
dí rádioaktívnymi izotopami, ktoré vyrovnávajú nepravidelnos-
ti pri vypúšťaní rádioaktívnych odpadových v$d do recipientov,

V krátkosti chceme poukázat záverom aspoň na kumuláciu niekto-
rých rádionuklidov v rybách a na dôsledok tohto javu pre kon-
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zumenta. Z údajov v literatúre, ako aj z našich meraní
vyplýva, že u rýb sa najmenej koncentruje rádiostronci-
um v svalovine a vo vnútornostiachíkoncentračný faktor
1 : 50)# V šupinách rýb boli podstatne vyššie hodnoty rá-
diostroncia (koncentračný faktor stúpol až na 1 : 500).
Rádiocézium sa kumulovalo v rybách silnejšie v svalovine
a vo vnútornostiach (koncentračný faktor 1 : 150), v šu-
pinách najvýraznejšie (koncentračný faktor 1 : 1 000),
tab. 2.

Ak sa predpokladá priemerné spotreba 1,5 kg sladkovodných rýb
s uvedeným obsahom, potom možno na základe zrovnávania
údajov z NSR a Mačarska medznú dávku obyvatelstva z konzu-
mu rýb považovaí za približne 10 - 10 medzného ročného
príjmu. Posledná hodnota by platila pre extrémny konzum
rýb 50 kg ročne.

Záverom chceme podotknúí, že sledovanie rádioaktivity vod-
nej flóry a fauny má veíký význam pri komplexnom rozbore
povrchových vod, najmä pod vyústením odpadových vod z ja-
drových energetických zariadení.



Rádioaktivita vo vzorkách čsl. úseku Dunaja a v zložkách biocenózy (r.1979-1981)

Tabuíka

Vzorka

Dunaj.voda, mBq« dm

Nanoseston
mBq/g popola

Sietový seston
mBq/g pop.

Makrozoobentos
mBq/g pop.

Machy mBq/g popola

Perifyton mBq/g pop.

beta-aktivita

min.

44

710

1320

880

1080

max.

240

1,120

3,100

1,400

5,520

priemer

96

914

2400

1100

6240

2478

alfa-aktivita

min

14

30

50

80

51

.max.

44

60

270

720

480

priemer

29

42

108

272

910

153

40-K

min

39

70

70

40

90

. max.

62

120

190

220

190

*

priemer

56

90

138

139

199

123



Tabuíka 2
Rádioaktivita vo vzorkách rýb z Dunaja (r.1979-1981), 137-Cs na kg živej váhy

Názov

červenica svalovina 512 1820 596
Scardinius vnútornosti 550 2500 1199
Srythrophtalmus šupiny 3500 17600 8740

Kapor svalovina 3jO 3120 1732
Caprinus vnútornosti 130 980 401

Carpio šupiny 3900 26600 11307

Rádioaktivita vo

öervenica
Scardinius
firythrophtalmus

Kapor

Caprinus

Carpio

vzorkách rýb z

svalovina
vnútornosti
šupiny

svalovina
vnútornosti
šupiny

Dunaja (r. 1979

100
100
2390

100
120
3820

- 1981),

500

690

3304

510
910
9150

90-Sr na kg živej váhy

252
303
2690

281
444
5868
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RIÍDr. Ing. Václav M e j s t r í k , DrSc.
Ústav krajinné ekologie ČSAV, Průhonice

NĚKTERÉ ASPEKTY TRITIA V ŽIVOTITÍM PROSTŘEDÍ

Úvod.

Zásoby energetiokého hnědého uhlí se na území
ČSSR v podstatě vyčerpají asi do role« 2100. Proto se
správně naše vláda zabývala již v předstihu zajiätením
výroby energie pro naši socialistickou společnost« Pri-
orita československého jaderného programu je toho dů-
kazem« Společnost se začala více zajímat nejen o výro-
bu jaderné energie, ale i o dopady a rizika, která be-
zesporu tato výroba s sebou nese. V poslední době se
mluvilo o určitém: nebezpečí plynoucím z vypouštění tri-
tiových odpadů z jaderných zařízení. Chtěl bych upozor-
nit na některé aspekty H v životním prostředí. Podrob-
něji je tato problematika z hlediska tritia v charakte-
ristických ekosystémech zhodnocena v Technické zprávě
MAA č. 20 z roku 1981.

Zdroje .

Tritium (H ) je v přírodě se rovněž vyskytující

izotop vodíku (H). Elwood (1971) odhadl, že do život-

ního prostředí naší Země se přírodními procesy ročně

uvolňuje 370 - 740 TBq denně. Hlavními zdroji jsou pro-

cesy probíhající ve svrchních vrstvách atmosféry, jsou

to interakce mezi atómy kyslíku a dusíku a kosmickým

zářením. Naše životní prostředí je "obohacováno" tím-

to radionuklidem i z umělých zdrojů ; a jaderných vý-

buchů a vzniká v jaderných reaktorech a urychlovačích.

Zatím js množství tritia v životním prostředí poměrně
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nízké. Předpokládáme-li, že se nám v poměrně krátké do-
bě podaří zvládnout termonukleární reakci, pak by se
s výrobou energie ve fúzních reaktorech produkce tri-
tia podstatně zvýšila. Úniky by se projevily především
v atmosféře. V současné době jsou závody na přepracová-
ní paliva a jaderné elektrárny /nepočítáme-li zkoušky
jaderných zbraní/ hlavními umělými zdroji kontaminace
životního prostředí tritiem.Můžeme předpokládat, že při
současném trendu výstavby jaderných zařízení bude kon-
cem roku 2000 celková roční produkce tritia z jaderných
zařízení činit asi 550 PBq rok"1.

Tritium v jaderné elektrárně vzniká při štěpných
reakcích v reaktorovém palivu, při neutronových reak-
cích s různými izotopy rozpuštěnými v chladivú nebo mo-
derátoru. Průměrné* normalizované výpusti tritia v plyn-
ných odpadech jsou asi 200 Ci/GWe rok" u reaktorů tla-
kovodních /VVER/ a 50 Ci GWe rok"1 u reaktorů varných •
Neočekává se, že by se do roku 2000 pronikavě zvýšila
koncentrace tritia v životním prostředí« Můžeme předpo-
kládat, že tritium přítomné v životním prostředí se po-
dílí na radiační zátěži obyvatelstva dávkou 7.10 ' Sv
na 3,7.10 Bq příjmu včetně podílu tritia vázaného v or-
ganické formě v lidském těle. Předpokládá se, že indi-
viduální dávka pro populaci v roce 2000 bude činit
2.10"8 Sv rok"1.

V současné době se na zvyšování podílu tritia v

životním prostředí převážně podílí závody na přepracová-

ní paliva.Podle současných odhadů závod na přepracová-

ní paliva s roční kapacitou 1.500 tun emituje do okol-

ního prostředí 21,4.1Ol6Bq. Tritium se v životním pro-

středí vyskytuje v podstatě ve třech formách: ve formě

tritiové vody /HTO/, ve formě elementárního vodíku /HT/

a tritiovaného metanu /CH^T/, Forma tritiové vody v ži-

votním prostředí převládá, menší část je ve formě ele-

mentárního vodíku a jen několik procent z celkového
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objemu tritia je ve formě tritiového metanu. Obě tyto
formy jsou přeměňovány přirozenými fotochemickými pro-
cesy v tritiovanou vodu v poločase asi 6,5 let. Poměr
tritia k vodíku ve vodních parách je vyšší nad konti-
nenty než nad oceány, vzhledem k menší možnosti zřeďo-
vání. Tritium v životním prostředí musí nezbytně zají-
mat ekology a biology, vzhledem k tomu, že přispívá ke
zvyšování radiační expozice organismů ; biologické účin-
ky vyplývající z fyzikálních a chemických vlastností
tritia jsou zanedbatelné. I když tritium má v podsta-
tě stejný chemický charakter jako stabilní izotopy vo-
díku /H a H /, vyskytuje se v organismech v chemických
sloučeninách v koncentracích, jež závisí na poměru tri-
tia k stabilním izotopům vodíku v prostředí. Proto zne-
hodnocení radiačních účinků tritie musí zahrnovat nejen
úniky tritia do životního prostředí, ale musí analyzovat
i jeho zíněny v distribuci v jednotlivých složkách život-
ního prostředí v časových relacích, včetně variací v bu-
něčných komponentech. Již v roce 1968 a 1969 Hatch et
al. a Smith a Taylor prokázali inkorporaci tritia do
genetického materiálu a tím i potenciální riziko jako
mutagenní látky .

Existuje poměrně velké množství literatury /Ja-
cobs, 1968/ a fyzikálních a chemických aspektech tritia
v atmosféře, povrchových i podzemních vodách, ale po-
měrně málo víme o chování tritia při jeho vstupu do eko-
systému' a jeho pohybu v jednotlivých biologických kom-
ponentech.

Tritium z umělých zdrojů je buď ve fázi plynné
nebo kapalné. Obě fáze jsou transportovány do ovzduší
nebo kapalná fáze také do povrchových vod. Část tri-
tia přechází do povrchových a podzemních vod a část
opět výparem přechází do ovzduší /viz obr. 1/.
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Tritium emitované do vody může být transportová-
no do lidského organismu Jednak konzumem pitné vody a
Jednak při koupání a omývání povrchu těla. Ke kontami-
naci povrchových i podzemních vod může dojít únikem
z nádrží nebo v důsledku výparů z nezakrytého povrchu .
Stanovení množství tritia,Jež uniká do ovzduší v dů-
sledku výparů v určité časové etapě, Je značně obtížný
problém a Je závislé na řadě okolností. Rovněž je vel-
mi obtížné stanovit s dostatečnou přesností radiační
účinek v důsledku průsafíu. V obou případech Jsou zcela
nezbytné příslušné experimenty. Tritium , Jež se dosta-
ne do podzemních vod, je zřeďováno velmi pomalu /něko-
lik měsíců i několik let/.

Tritiem kontaminované povrchové vody mohou zvySo-
vat radiační expozici živočichů i člověka prostřednic-
tvím potravníoh řegězcú. Za nejdůležitější lze považo-
vat následující transportní cesty: napájecí voda pro
skot - mléko nebo maso ; pícniny - mléko nebo maso a
voda určená k zavlažování - zelenina /viz obr. 2/.

Živočichové přijímají tritium v podstatě třemi
cestami - povrchem těla, zažívacím traktem a dýchacím
ústrojím. TJ lidí, kteří vdechovali tritium po dobu 45
minut a u zvířat, kterým bylo tritium aplikováno jak
v tekuté , tak i v plynné formě, bylo bezprostředně po
aplikaci 98-99 % přijatého tritia ve formě tritiové
vody a několik minut po aplikaci bylo tritium zjištěno
i v krvi. Bylo prokázáno /Pinson a Langhorn, 1957/ ,
že přímá absorbce tritiové vody v plynné formě povr-
chem těla neoblečeného jedince je velmi účinná a rov-
nala se téměř příjmu tritia dýchacími cestami. V po-
travě přijatá tritiová voda se vstřebá v zažívacím
traktu a během několika minut lze tritium detekovat
v krvi. Krví je tritiová voda roznášena do buněk a
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mezibuněčných prostorů a dochází poměrně k jejímu rov-
noměrnému rozmístění v celém těle.Koncentrace tritia
v tělní vodě v různých orgánech byla přibližně stejná,
bez nápadných výkyvů. Při experimentech s živočichy
jež byli vystaveni chronické expozici HTO /v plynné
i kapalné fázi/ byl velmi rychle dosažen rovnovážný
stav koncentrace HTO v tělních tkáních a okolním pro-
středí /Pinson, 1951/.

Inkorporace tritia z tritiové vody ve frakcích
organicky vázaných v tělních tkáních zahrnuje výjnSnu
labilních atomů vodíku v organických sloučeninách s
atomy tritia v tělní vodě« Vodík vázaný na uhlík je ne-
pohyblivý a za normálních podmínek je nevyměnitelný
i když pomocí některých enzymatických procesů může do-
jít k přeměně tritia v nepohyblivou formu v organických
molekulách /Smith a Taylor, 1969/.

Atomy vodíku se v živých organismech nalézají ve
dvou hlavních zásobnících. První zásobník představují
měkké tkáně, kde atomy vodíku jsou v molekulách vody.
Druhý zásobník je rovněž v tkáních, ale tento vodík je
vázán a je definován jako celkové množství vodíku, jež
je přítomno v organických molekulách, bílkovinách, tu-
cích apod» Podle Elwooda /I971/ nedochází k bioakumu-
laci. Koncentrace tritia v lidském těle není nikdy vyš-
ší než v životním prostředí a to jak ve vodě, tak i
v potravinách a v kterémkoliv článku potravního řetěz-
ce. Tak například v Krebsově cyklu většina sloučenin
má negativní účinek na inkorporaci tritia především do
sloučenin nepodléhajících látkové výměně.I když tritium
může být vázáno v bunkách, v molekulách RJTK a D1TK, ne-
byl zatím pozorován jeho somatický nebo genetický úči-
nek. K výměně vodíku, který je přítomen ve vodě v tká-
ních lidského těla, dochází během 8 - 1 2 dnů» K výmě-
ně vodíku volně vázaného v organických sloučeninách
dochází během 30 - 40 dnů a vodík,který je pevně vázán
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v organických sloučeninách je vyměňován za 300 - 600
dnů. Celkové množství přijaté tritiové vody v normál-
ních podmínkách závisí na stáří jedince, obsahu vody
v tělních tkáních a jeho hmotnosti.Thompson /1953/ mě-
řil v různých intervalech po aplikaci jedné dávky HTO
koncentraci tritia v různých orgánech krys a shledal,
že prvý den po expozici byla koncentrace tritia až
20 x vyšší v metabolický aktivnějších tkáních, jako
jsou plíce, než v tkáních méně metabolický aktivních,
jako je svalovina« Každá vyšetřovaná tkáň,mimo krve,
vykazovala určitý podíl organicky vázaného tritia s bio-
logickým poločasem 80 i více dní . Za šest dnů po apli-
kaci se rozdíl v koncentracích H snížil na 4 násobný
rozdíl a tím, že v tkáních méně metabolický aktivních
došlo ke zvýšení koncentrace. Vylučování ^H z živočiš-
ného organismu lze charakterizovat exponenciální křiv-
kou s dvěma nebo třemi zvraty. Počáteční rychlé ztráty
^H jsou spojeny s rychlým vylučováním vody z těla. Tri-
tium přítomné v tělních tekutinách /vodě/ je vylučová-
no rychleji než tritium vázané v organických sloučeni-
nách. Výzkumy Thompsona /1953/ ukázaly, že tritium vá-
zané na organické sloučeniny v tkáních má mnohem delší
biologický poločas než H přítomné v tělní vodě. Před-
pokládá se, že asi 30 % Ir ve svalovine /sušině/ je
poměrně pohyblivé a asi 70 % H je nepohyblivé. V ne-
pohyblivé frakci asi 36 % ^H je z tělní vody a 64 %
z potravy /řr organicky vázané/.

Závěr.

Radiotoxicita a transport tritia v ekosystémech

je velmi složitý problém, jehož podstatná část není

objasněna. Že je třeba tento radionuklid z bMogic-

kého hlediska kontrolovat, není třeba zdůrazňovat, zej-

ména, přihlédneme-li k některým skutečnostem. Jeho po-

ločas rozpaclu je poměrně dlouhý - 12,3 roku. Ve formě
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tritiové vody velmi lehce vstupuje do zažívacího trak-
tu , do plic nebo se vstrebáva kůží»Voda, která tvoří
značný podíl váhy lidského těla, obsahuje tento radio-
izotop. Na druhé straně je známo, že tritium je nuklid
o velmi nízké radiotoxicitě« Tritium» které převážně
vstupuje do lidského těla ve formě tritiové vody, je
metabolizovano stejným způsobem jako voda, jejíž polo-
čaa v lidském těle je 8 - 12 dní. Tritium je beta zá-
řič o nízké energii, maximálně 2,88 fJ a proto vnější
expozice není člověku nebezpečná.Beta částice o nízké
energii mají maximální doběh ve vodě nebo v živočišné
tkáni pouze 0,005 mm a radiosensitivní vrstvy buněk pod
kůží leží hlouběji než 0,04 mm, což je rovněž důkazem
pro určitou bezpečnost při vnější expozici •
Zhodnocení toxicity tritia je pomŠrnS komplikovaná otáz-
ka a souvisí s molekulárním postavením a transmutažními
účinky. Transmutační účinky tritia nezvyšují významně
jeho účinky radiační. Mimoto rozpad tritia nemá význam-
ný doplňující účinek i když bylo inkorporováno do tak
důležitých látek jako je KNK a DNK. Podle doporučení
ICPR faktor kvality - jakostní faktor /QP/ je 1,0 -
vesměs beta záření. /Jakostní faktor je určený pro hod-
nocení dávky jakosti ionizujícího záření, ICRP, 1965/»
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Pazderník Jan, prom.ehem.
Výzkumný ústav vodohospodářský
Praha - Podbaba

Některé otázky radiologického hodnocení
vzorků vody

1. Úvod

Při soustavném sledování radioaktivity vody je jednou z nej-
užívanějších metod radiologického rozboru vody stanovení celkové
objemové aktivity beta. Tímto stanovením jsou různé radionuklidy
detekovány rozdílno' měrou, některé nejsou detekovány vůbec. Poku-
sili jsme se přispět k objasnění této otázky na příkladu radiolo-
gického složení přírodních vod v ČSR.

2c Metodika

2.le Metody radiologického rozboru vody

Při volbě rozsahu stanovení jsme se zaměřili na radionuklidy,
jež se v našich přírodních vodách převážně vyskytují. Pozornost
jsme obrátili k přírodnímu uranu, radiu 226 a dále K. Výsledky
stanovení objemových aktivit těchto radionuklidů jsme srovnávali s
hodnotami celkové objemové aktivity beta. Všechna stanovení jsme
prováděli vždy souběžně ve vzorcích povrchové vody.

Pro stanovení koncentrace přírodního uranu jsme zvolili lumi-
niscenční metodu» Pro stanovení radia 226 jsme zvolili metodu ema-
nometrickouo Koncentrace draslíku byla stanovena plamenovou foto-
metr i í a pře*očtena na aktivitu K. Celkovou objemovou aktivitu
beta jsme stanovovali odparkovou metodou.

2,2, Volba sledovaných profilů

Jako odběrové profily jsme zvolili 4 místa na tocích v Čechách,
na nichž v odebraných vzorcích vody byla objemová aktivita U-nat a
226

Ra zvýšena v důsledku zaústění odpadních vod z těžby radioaktiv-
ních surovin« Radiologické složení povrchových vod na vybraných
profilech jsme sledovali po 4 roky odběrem vzorků vody v pravidel-
ných intervalech (měsíčních) a jejich analýzou v uvedeném rozsahu«
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2» 3» laboratorní pokusy

Hodnocení analýz vzorků přírodních vod jsme provedli porovná-
ním s výsledky měření umělých vzorků, připravených v laboratoři, K
zjištění celkové objemové aktivity bete přírodního uranu jsme při-
pravili preparát, jež neobsahoval thorium. Přítomné ^*Th jsme od-
dělili spolusrážením s hydroxidem železitým v nadbytku uhličitanu
amonného amoniakem. Takto připravený preparát jsme proměřovali po
dobu 3 měsíců na zařízení pro měření velmi nízkých aktivit záření
beta TESLA NRB 213 a sledovali aktivitu preparátu s narůstající
dceřinnou složkou 2^4Th»

Celkovou objemovou aktivitu beta radia 226 jsme zjistili mě-
řením aktivity radia po jeho oddělení spolusrážením jako Pb(Ra)SO,,
po rozpuštění pomocí roztoku Chelatonu III a opětném přesréžení s
BaSO.. Aktivitu Ra včetně jeho krátkodobého depozitu jsme měři-
li po dobu 28 dnů»

226Při zjištění celkové objemové aktivity beta Ra s obsahem
krátkodobého a dlouhodobého aktivního depozitu jsme postupovali ob*
dobně. Zpracovali jsme a měřili směsný preparát se stejnou aktivi-
tou 2 2 6Ra a 2 1 0Pb,Jo

2o4o Zpracování naměřených hodnot

Soubor výsledků z každého sledovaného profilu jsme testovali
měřením stupně těsnosti lineární korelační závislosti mezi hodnota-
mi celkové objemové aktivity beta jako závisle proměnné a hodnota-
mi objemové aktivity uranuř Ra případně * K jako komplexem ne-
závisle proměnných» Pro zhodnocení jsme užili koeficient mnohoná-
sobné korelace.

Stupeň těsnosti lineární korelační závislosti mezi hodnotami
celkové objemové aktivity beta a objemovou aktivitou uranu nebo ob-
jemovou aktivitou Ra případní 4 K jsme hodnotili užitím výběro-
vých korelačních koeficientů,, Z výsledků, zjištěných na těch profi-
lech, u nichž výběrové korelační koeficienty vyhověly podmínce těa-
nosti na hladině významnosti 95 % jsme vypočetli regresní koeficien-
ty o
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3. Souhrn a závěr

3.1o Odběrné profily postihovaly hlavní těžební oblasti ÖSR a lze
je geologicky ve stručnosti charakterizovat takto:

Oblast_A
Kambrium a algonkium s žilným systémem, sledujícím větěinou
diabasobé žíly. částečně jde o polymetalické a uranové zrud-
něni na karbonátových žilách»

Oblast_Ba_C
Železnohorské algonkium s ložisky karbonátových železomanga-
ňových rud a kyzů.

Oblast_D_
Ordovik a silur, tzv. železnobrodsko-ještědské krystalinikum,
obsahující komplex převážně pelitických hornin s vložkami
kvarcitů, hornin uhličitanových a přeměněných hornin diabaso-
vých.

Oblsst^B
Složitá soustava s útvary od elgonkia po devon s převahou bí»
tešské ortoruly.

Matematicko-statistickým zhodnocením naměřených dat jame zjis-
tili za použití výběrových korelačních koeficientů závislost mezi
hodnotami celkové objemové aktivity beta a objemovou aktivitou pří-
rodního uranu na 3 profilech. Rovnice regresních přímek měly pro
uvedenou závislost hodnoty od y = 1,368 + 0,163x pro profil v ob-
lasti C do hodnoty y = 2,971 + 0,388x pro profil v oblasti D. Bov-
nice vypočtená z měření umělého vzorku mé při tom hodnotu y = O,143x
až y = O,402x, podle stupně radioaktivní rovnováhy mezi mateřským
členem a dceřinným produktem přeměnové řady. Z porovnání rovnic
pro přírodní vzorky a umělý vzorek lze konstatovat velmi dobrou
shodu, což jsme si potvrdili i graficky. Regresní přímka z výsled-
ků měření umělého vzorku leží v pásu spolehlivosti, vypočteného z
výsledků měření přírodních vzorkůo

22ß

Pro hodnoty objemové aktivity Ra a celkové objemové akti-
vity beta jsme nalezli závi lost pro 1 profil. Lze to doložit po*
rovnáním rovnice přímky z hodnot měření umělého vzorku y * 0,158x
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až y = l,935x a rovnice y = 0,066 + O,396x vypočtené z hodnot mě-
ření přírodních vzorků. Porovnávané rovnice jsou v dobré vzájemné
shodě, což potvrzuje i výpočet s konstrukce pásů spolehlivosti.

Pro hodnoty objemové aktivity ^°K a celkové objemové aktivi-
ty beta nebyla shledána závislost na žádném ze sledovaných profi-
lů.

Závěrem je možno konstatovat užitečnou informaci o možném
rozsahu příspěvku objemové aktivity přírodních radionuklidů k cel-
kové objemové aktivitě beta v přírodních povrchových vodách. Toto
zjištění je zvláště dobře použitelné tehdy, kdy stanovení celkové
objemové aktivity beta slouží jako screeningová metoda podle .česko-
slovenských státních norem.

LITERATURA
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Ing. Ivan O b r u s n í k , CSc«
Ústav jaderného výzkumu, Rež

POUŽITÍ NEUTRONOVÉ AKTIVAČNÍ ANAIÍZY PRO STANOVENÍ

STOPOVÍCH PRVKO VE VODÁ*CH A V SEDIMENTECH

1. Úvod

V posledních letech jsou otáaky životního pro-
středí a jeho znečištování stále aktuálnější»Sledová-
ní procesu znečištování případně i odstraňování násled-
ků tohoto procesu představuje náročný úkol i pro analy-
tickou chemii. Voda, která je jednou z nejdůležitějších
složek prostředí, je velmi komplexní medium, jehož cha-
rakteristika je ovlivňována řadou chemických, fyzikál-
ně-cheraických a biologických faktorů.Proto je stanove-
ní koncentrace řady prvků ve vodě, zvláště ve stopách,
velmi obtížným analytickým úkolem, k jehož řešení je
nutné použít moderních analytických metod. V posled-
ních letech k nim patří i vysoce citlivá metoda neutro-
nové aktivační analýzy /NAA/.

2. Neutronová_aktivační_anal^za

Neutronová aktivační analýza je metoda kvantita-

tivní chemické analýzy, založená na jaderné aktivaci

prvků přítomných ve vzorku silným tokem neutronů v ja-

derném reaktoru a na následující detekci, identifikaci

a kvantitativním měření vzniklých radionuklidů. V sou-

časné době se k měření aktivity v NAA používá téměř vý-

hradně spektrometrie záření y s polovodičovým ( Ge(Li)

nebo GE ) detektorem.

Pro rutinní použití je výhodná instrumentální

varianta metody (INAA), která spočívá v ozáření vzorků
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(a standardů stanovovaných prvků) s následujícím změ-
řením spekter záření ff v různých časových intervalech
od skončení ozařování« Tato metoda se často uplatňuje
i při analýzách vzorků vody a dnových sedimentů •

V některých složitějších případech nevede ETAA
z důvodů interferencí nebo zvýšeného pozadí ve spek-
trech k cíli. Pak je nutné použít metody NAA s radio-
chemickou separací /R2TAA/, kdy je do postupu zařazeno
ještě rozpuštění vzorku a radiochemická separace stano-
vovaných radionuklidů. Metoda RNAA je obvykle mnohem
pracnější než instrumentální NAA a proto není příliš
vhodná pro analýzu velkých sérií vzorků •

3.

QdbSr vssorku čaato výrazni ovlivňuje eppávnoit
analytického stanovení. Zásady správného odběru víor̂ -
ků vody a jejich uchovávání jsou společně pro všeohny
metody a proto se zde jimi nebudeme podrobněji zabývat.
Před vlastní analýzou vody obvykle oddělíme předem ne-
rozpuštěné látky, které pak analyzujeme zvlášt.

Při přípravě vzorků k ozáření pro NAA volíme vět-
šinou některý ze způsobů přípravy, uvedených v následu-
jícím schématu:

Prxmý postup

zmrazení
(pevný
vzorek)

okyselení
(kapalný
vzorek)

VZOREK VODY

Skone entrování

— odpaření

— lyofilizace

— extrakce

— elektrochem.net.

— ionexy
— anorg.sorbenty
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Při přímém postupu ÍTAA ozařujeme vzorky vody buď
v kapalné formě nebo ve formě ledu bez jakéhokoliv zkon-
centrování a dále postupujeme běžnou metodou INAA. íPyto
vzorky lze obvykle ozářit pouze krátce (do 10-15 min) ;
při ozařování ledu nebo při delších ozařovacích dobách
Je nutné vzorky během ozařování chladit. Riziko konta-
minace případně ztrát stanovovaných prvků je při pří-
mém postupu malé díky minimální manipulaci se vzorkem
před ozářením. Meze stanovitelnosti jsou však vyšší vzhle-
dem k tomu, že celkové množství analyzované vody je v dů-
sledku omezeného objemu ozařovací schránky malé (maxi-
málně několik desítek ml).

Delší ozařování vzorků vody, vhodné pro citlivá
stanovení prvků tvořících dlouhodobější radionuklidy
(Pe, Co, Zn, Se, Hg, Sb, Or atd#), může způsobit tvor-
bu plynných produktů radiolýzy vody, což může mít za ná-
sledek i explozi ozařovacího pouzdra (křemenné ampule,
PE pouzdérka). Z tohoto důvodu i vzhledem k možnosti ana-
lýzy většího objemu původního vzorku vody volíme obvy-
kle zkoncentrování vzorku s následující analýzou instru-
mentální metodou NAA. Nejpoužívanější metody zkoncentro-
vání vody před NAA jsou tyto:

a/ Odpaření vody po předchozím okyselení. Vhodné je pou-
žití teflonové nádoby a teplot nižších než bod varu.
Doporučuje se provádět toto odpařování v boxu s la-
minárním prouděním.

b/ Lyofilizace je často používaná metoda zkoncentrování
vody. Přestože se provádí za snížené teploty, může při
ní dojít k částečným ztrátám Hg .

c/ Extrakce je rovněž vhodnou metodou koncentrace. Fuji-

naga^ použil 8-hydroxychinolinu pro zkoncentrování

V, Al, Cu, Mo, Zn a U pro jejich stanovení NAA.
d/ Iontová výměna, Často lze stanovované prvky zkoncen-

trovat na katexu, anexu či chelatačním ionexu a pak
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ozářit ionex s nasorbovanými prvky. Někdy je lépe

zkoncentrované prvky před analýzou nejprve eluovat

a před ozářením odpařit z důvodu snížení vlivu ne-

čistot v ionexu na analytický výsledek.
e/ Elektrochemické zkoncentrování lze provádět na pyro-

litickém grafitu, který je dostatečně čistý a neakti-
vuje se neutrony; postup je někdy poměrně zdlouhavý.

f/ Anorganické sorbenty většinou pro zkoncentrování prv-
ků pro NAA nejsou příliš vhodné, protože se často ak-
tivují neutrony. Velmi široké uplatnění našlo aktiv-
ní uhlí použité pro sorpci buď přímo nebo po přidání
vhodného koiaplexotvorného činidla .

Pro ilustraci možností NAA při analýze vzorků vody
je v tabulce 1. provedeno srovnání dvou metod - jednak
metody přímé (elemente*) s použitím analýzy 10 ml vody
v kapalné formě a jednat metody s použitia předbSžné-
ho zkoncentrování 200 ml vody lyofilizací (vzorky byly
po ozáření měřeny včetně ampulí z ultraoistého křemen-
ného skla) podle Liesera „ Zatímco elemente ozařoval
v toku neutronů 2tSxl0

12cxsT23~1

1 Lieser použil toku
vyššího - lx 1014cm""2s~1.

Dá se říci, že metodou NAA lze obvykle ve vodách
stanovit prvky Au, Br, Ca, Co, Cr, EU, K, La, Ha, Se,
U a Zn, ve vyšších koncentracích též As, Se, Ag, Sb
a W. Správnost stanovení Hg je závislá na optimální vol-
bě metodiky přípravy a ozáření vzorku (nebezpečí tě-
kání).

4» A.2§iŽ5§-á22ZÍ£?l..£2d.i3§BJí£

Vzorky dnových sedimentů a podobně i kalů a pev-
ných odpadů, lze po vysušení, homogenizaci atd. s výho-
dou analyzovat metodou instrumentální NAA. Vzorky se
obvykle zabalí do PE sáčků, ve kterých se po ozáření
několikrát změří. Použijerae-li krátkodobé aktivace
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(1 - 10 rain), lze v tomto typu vzorku většinou stanovit
prvky AI, Ba, Cl, Cu, Dy, In, Ifa, Sr, Ti, U a V, delší
aktivací (2 - 20 hod) lze stanovit prvky As, Au, Br,
(Gd), Ce, Co, Cr, Cs, (Cu), Eu, Fe, Ga, Hf, Hg, K, La,
(Mo), Na, Rb, Se, Se, Srn, Ta a (Zn) - prvky uvedené v
závorkách lze stanovit jen za příznivých okolností (vyš-
ší koncentrace, malé interference od ostatních prvků).

Je-li nutné stanovit stopové koncentrace některých
dalších prvků, lze použít metody NAA s radiochemickou
separací. Např. Nadkarni použil zachycení drahých kovů
Ag, Au, Ru, Pd, Os, Ir a Pt z roztoku ozářeného vzorku
sedimentu na selektivním ionexu Srafion NMRR.

5. Závěr,.

ITAA vzorků vody a sedimentů má výhodu v možnosti
citlivého stanovení velkého počtu prvků, v případě analý-
zy sedimentů se s výhodou uplatní i nedestrukční charak-
ter metody. Správnost výsledků dosahovaná obecně meto-
dou NAA, je obvykle vysoká i při stanovení stopových kon-
centrací prvků. Protože vzorky vody je často nutno před
analýzou metodou ITAA zkoncentrovat, může se při těchto
stanoveních uplatnit i hodnota slepého pokusu, který bý-
vá v ostatních aplikacích HAA obvykle zanedbatelný.

Vzhledem k experimentální náročnosti (nutnost přístu-
pu k jadernému reaktoru) a k výše uvedeným vlastnostem
ITAA může sloužit tato metoda při analýze vody a sedimen-
tů především jako metoda kontrolní, pomocí níž lze ově-
řit správnost výsledků jiných, obecně dostupnějších ana-
lytických metod»
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Tab.l: Jaderná data a přehled mezí stanovitelnosti
25 prvků ve vzorcích vody metodou IHM

Prve

Ag
As

4

Au

Br

Ca

Cd

Co
Cr

Cs
Cu

Bu
Fe

Hg

K
La
Mo
Na
ITi
Rb
Sb

Se
Se
U
V/

Zn

a ,b» •

x ...

radio-
nuklid

U O r aAg
IT/"7 6As

1 9 8Au
8 2Br
4 7Ca
115mIn

6 0Co
5 1Cr
1 3 4Cs
^*Cu

1 5 2Eu
5 9Fe
2 0 3Hg

4 2K
1 4 0La
99mTc

2 4Na
5 8Co
8 6Rb
1 2 2Sb
1 2 4Sb
4 6Sc
7 5Se
2397T

ÍTp187\Y
6 5Zn

poloča
rozpadu

253 d
26,3 h

2,7 d

35,9 h

4,7 d

2,3 d*

5,2 r
27,8 d

2,07 r
12,8 h

12,2 r

45,1 d
46,9 d

12,5 h
40,3 h
66 h*

15 h
71,3 d
18,7 d
2,75 d
60,9 d
83,9 d
121 d

2,35 d
24 h
245 d

měřená
v-linka
' (keV)

658 b

657,559 a

412 a

777,698 a

1297 a

337 a

1173,1332 b

320 b

796 b

511,1340 a

344,1407 b

1099,1292 b

279 b

1525 a

1595,486 a

141 a

1369 a

810 b

1077 b

564 a

1692 b

889 b

265 b

228 a

686 a

1115 b

mez stanovitelnosti
_Í2Eb

5
Clemente

0,3
0,4

2

0,2
2

0,15

80

0,5

300
20
10

0,05
0,01

0,7

2

7

)
Lieser

0,1

0,001

0,02

500

0,5

0,05

0,5

100

0,002
10

0,05

20
0,1
0,2
10
100

0,01

0,005
0,1

0,05

0,5 j

Poznámka

Interf.Br,
Sb pozadí Na

Interf,Pe
separace ob-
vykle nutaá

511 keV interf
Ha,1340 KeV-
slabý

Interf.Se(U)
možné ztráty

Interf,Se,Ce

Interf.Ca

Interf.Sc

.první(3-5dní)resp.druhé měření(3-4týdny) po ozáření
poločas mateřského radionuklidu
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RlIDr. Ondre j S l á v i k ,
RNDr. S t a n i s l a v J a n e č k a ,

Výskumný ú s t a v j a d r o v ý c h e l e k t r á r n í ,
J a s l o v s k é B o h u n i c e

GAMASPEKTROMETRICKÉ STATJOVSItflE RA-NUKLIDOV VO VZORKÁCH
Z VODIVÉHO PROSTREDIA OKOLIA JE

ÚVOD;

V laboratóriu pre spracovanie a meranie vzoriek
životného prostredia VTÍJE ea v rámci výskumu metod ra-
diačnej kontroly okolia stanovujú radionuklidy aj vo
vzorkách vôd, sedimentov a vodných raatlín. Základom
selektívnych stanovení je Ge/Li/ spektrometria veíko-
objemových vzoriek.

Tienený Ge/Li/ detektor v spojení s 1024 kaná-
lovým analyzátorom Camberra 3-30 umožňuje priame sta-
novenie štiepnych a koróznych gama-radionuklidov vo
vzorkách sedimentov a vodných rastlín, kde dochádza
ku kumulácii radionuklidov z vody. Priame stanovenie
vo vodách je možné s detekčným limitom rádové 1 Bq.l .
Najčastejšie sa, ale musí použit niektorá metóda za-
koncentrovania vzorky, vzhíadom na nízku rádiaktivitu
vo vzorkách vody.

Pri gamaspektrometrii velkoobjemových vzoriek
životného prostredia spôsobuje najväčšie problémy
učinnostná kalibrácia Ge/Li/ detektora, vzhladom na
náročnost a pracnost prípravy velkoobjemových /V=l dnr/
kalibračných štandardov pre rôzne typy vzoriek /voda,
sediment, vodné rastliny/ a v rámci jednotlivých typov
vzoriek pre rôzne hustoty vzorky, ktorá značne ovplyv-
ňuje účinnost detekcie fotónov veíkoobjemovej vzorky.



Je známe, že u nás nie sú dostupné pre tieto
účely vhodné velkoobjemové kalibračné štandardy. Bez
velkých problémov sa dá připravit jedine kalibračný
roztok z kvapalných žiaričov typu ER doplnený vodou
na príslušný objem, čo pre väčšinu vzoriek nie je
vhodným etaiónom.

Vo VÚJE sa podarilo vyvinut a odskúšat metodu
empricko-analytického vyjadrenia účinnosti detekcie
Ge/Li/ detektora v závislosti od všetkých parametrov
vzorky /hustota, velkost vzorky, zastúpenie prvkov/
aj žiariča /energie/, ktoré významne ovplyvňujú účin-
nost detekcie. Metóda je experimentálne založená na
kalibrácii Ge/Li/ detektora pomocou kvapalných /HpO/
veíkoobjemových žiaričov.

Vyššie spomínané vzorky aa z prevažnej caati skla«
dajú z kremíka /Si/, hliníka /Al/, uhlíka /C/ a EL,O.
Hmotnostně súčinitele absorbcie /**"„, P̂ e tieto prvky a
ELO sú pre rovnaké energie blízke.

línošinu hodnôt̂ -̂L /E/ pre vymenované prvky mož-
no nahradit v intervale 0,04-4 Lie V krivkou /prevzaté

Priemernú absorbčnú hrúbku E valcovej vzorky

o výške h mošno v prvom priblížení vyjádřit vatahom:

a
/2/

f f /aj v ďalšom/ a ß je hustota vzorky.
Potom závislost účinnosti detekcie/v^)od hustoty
vzorky možno vyjádřit v tvare:
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je účinnost pre nehmotnú vzorku. Hodnoty t /O/

možno získat podía /2/ vynásobením experimentálne sta-

novenej účinnosti absortv ,ým súčinitelom: e?cp /sej? h / •

Energetickú a výškovú závislost účinnosti detek-

cie, ktorú skrýva v sebe Člen X AV> už nezávislý od

hustoty vzorky nožné nájst podía analógie s bodovým

žiaričom [_lj v tvare:

kde A je konštanta, E-energie-<JC , - cT sú regresně

koeficienty logaritmicko-lineárnych závislostí:

a h je vzdialenosť "tažiskového" bodu citlivosti

Ge/Li/ kryštálu od krytu detektora /obr. 1,2/, ktor./'

možno definovat ako bod, v kotorora sa Ge/Li/ kryštál

chová vzhladom na bodový žiarič ako bodový detektor,

t.j. kde platí:

Heznáme konštanty nachádzajúce sa vo vztahu /4/ možno

pomerne jednoducho a s íahko dostupnými prostriedkami ex-

perimentálne stanovt.

ľ.ietodick <̂_20stU£_kalibrácie_Ge/Li/_detektora_>

1/ Stanovenie polohy hQ "tažiskového" bodu citlivosti

Ge/Li/ detektora £lj :

- a/ stanoví sa výšková závislost účinnosti detekcie

Ge/Li/ detektora na bodový žiarič v osi detek-

tora /najlepšie pomocou stojanu - obr. 1, aspoň

na 5-tich výškach/
- b/ z viacerých pomerov účinnosti na dvoch rôznych

výškach, vypočítat h Q /vztah /5/ / a hodnoty
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spriemerovat. Hodnota h od energie nezávisí.

2/ Príprava zásobného kyslého vodného roztoku kvapal-
ných žiaričov so značnými mernými aktivitami radio-
nuklidov /aspoň 5 energií napr. ER-2 5 do 100-500 ml
H 20/ s nosičmi podia certifikátu ra-štandardu.

3/ Stanovenie početnosti vo fotopíkoch príslušných ener-
gií s presnostou aspoň - 1 % /IT lO^i/ pre minimálne
5 výšok h kvapalného štandardu vo valcovej nádobe
/napr. 1 1-á PE-nádoba, h = 2,4,6,8,10,12 cm/ a vý-
počet absolútnych účinností pre všetky energie a
výšky ? /E., h./.

4/ Výpočet hodnôt f /0,Ej, h./ podía /3/,
brat podía /I/ alebo tabuliek.

5/ Logaritmicko-lineárna regrssia hodnôt c /0,E.,
h./ v závislosti od energie E. /In T /, 0,E.,
h'/ a a. + b. ln/Ei/ a výšky vzorky h. v nádobe
/In ? /O,E., h./ = a. + b.. In/h./, nájdenie re-
gresnych koeficientov b. a b, a ich priemerných
hodnôt S., B. pričom platí: cC S., a <^ b..

6/ Výpočet hodnôt konštanty AQ podía /4/ pre všetky
energie a výšky a jej priemernej hodnoty A so
strednou kvadratickou odchýlkou s/AQ/ eventuálne
min a max. hodnotou \ ... Rozdiely v hodnotách
h . . budú percentuálne zhodne s rozdielmi medzi
nameranými a vypočítanými účinnostami. Preto
s/A / bude vyjadřovat štandardnú chybu kalibrácie.

7/ Poloanalytické vyjadrenie účinnosti detekcie v zá-

vislosti od energie, výšky vzorky a hustoty vzorky

vo valcovej nádobe so zastúpením prvkov /Si, Al,

C, H 20/ bude dané vztahmi /4/, /3/ a /2/.
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Vyššie uvádzaný metodický postup bol vyvinutý
a odskúšaný v laboratóriu pre spracovanie a meranie
vzoriek životného prostredia s veími dobrými výsled-
kami. Pre Gŕe/Li/ detektor, v spomínanom laboratóriu
/fy ÓJV Řež, citlivý objem V <*- 75 cm3/ boli stanovené
nasledovné hodnoty parametrov vztahu /4/:
h Q = 3,2 í 0,05 cm ; oL = -1,02 í 0,02. Konštanty of
a A Q závisia od priemeru valcovanej nádoby. Pre valec
o 0 u 10 cm /I 1 PE-nádoba/ je cT = -0,66 í 0,02 j
A = 11,02 i 0,12 a pre priemer 0 = 8 cm /O,5 1 PE-
nádoba/ je«/ = 0,73 i 0,02 a A = 17,11 - 0,18,,

Pre ilustráciu v tab. č. 1 sú uvedené hodnoty
experimentálne stanovených a vypočítaných účinností
v 1 1-j PE nádobe /0 = 10 cm/ pre dve extrémne výšky.
Z tabulky je vidiet, že percentuálny rozdiel vypočíta-
ných a nameraných účinností nepresahuje v jednotlivých
prípadoch 2,5 % a v priemere 1 %. Výsledky stanovenia
aktivity radionuklidov v kontrolných vzorkách s rôznou
hustotou a známou pridanou aktivitou potvrdzujú pred-
chádzajúce konštatovanie o spoíahlivosti a presnosti
navrhovanej metody kalibrácie Ge/Li/ detektora.

Výhodnost používania veíkoobjemových vzoriek je
ilustrovaná vypočítanými hodnotami faktoru kvality pre
diskové a veíkoobjemové geometrie v tab. č. 2.

Disková geometria sa používa dost hojne, hlavne

kvôli možnosti zanedbat závislost účinnosti od husto-

ty vzorky. Z tabulky je zrejmé, že používanie velkoob-

jemovej valcovej geometrie, kde to umožňuje dostatok

vzorky je oproti diskovým geometriám omnoho výhodnej-

ší, faktor kvality P = 7 « v je viac ako 10-násobne vyš-

ší ako u diskových geometrií, čo znamená zlepšenie de-

tekčného limitu detekčného systému o 1 rád, alebo ekvi-
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valentné ušetrenie času pri tom istom detekčnom li-
mite alebo presnosti merania.

Literatúra:

1. 0.Slávik, Záverečná práca postgraduálneho štúdia
"Jadrová energetika a životné prostredie", Jaslov-
ské Bohunice, 1982

2. P. Zombori, A. Andrási, KFKI RFK 3/9299, Budapest,
1980

3. E.Vaňo, L.Gonzales, R.Gaeta, J.A.Gonzales, ITuclear

Instr. and Methods, 123 /1975/, 573

4. G.Erdtman, W.Soyka, The Gamma Rays of the radio-
nuklides, Verlag Chemie, Hew York, 1979.
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Taboč.l Vypočítané podľa /3/ a experimentálne stanovené

gbooltítrse účinnosti detekcie Ge/Li/ detektora v %

pre valcovú geometriu o priemere 0 = 10 cm

G vodným kalibračným roztokom

Enereia keV 605 O. č. 796 1173 1333

"1 C'/.l

Vý.ka vzorky h = 3|0 cm

o,
o,
o,

o,
o,

419

429

023

vý;
151

149

o,
o,
o,

••kß

o,
o,

392

393

003

0,

0,

o,
vzorky

139

138

o,
o,

323

328

015

h s 14

121

118

0

0

0

|0
0

0

,223

,225

,009

cm
,0838

,0840

0

0

0

0

0

,196

,198

,010

,0741

,0751

°»0 1 3 °'007 °'002 °'015

Trab.č.2 Hustoty faktoru kvality F = ̂  «V pre vyšetrovaný

Ge/Li/ detektor a pre rôzne vslcové geometrie pre

energiu 662 keV /1J7 C S /

Geometria výčka vz. objem v?lca účinnosť faktor
h cm V cm" F = <̂  .V

disková vze

0 3,8 cm

di.;ková vz.
0 6 cm

1,0

0,5

valcová vz
0 10 cm /I 1PE/ 8,9

valcová vz.
0 10 cm /I 1PE/ 13,9

11,3

14,1

440

1C92

1,09

0,91

12,4

12,9

0,234 103,0

0,139 151,8
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1- bodový žiarič

o hrúbke k
3~stojon
^í-puzdro detektora
5-Gc(Li)-krYlídJ

Obř. Č. 1 Symetrická geometria bodového iioričo nod detektorom.

x j K—výška vrorky vo valcovej
nádobe

ho— vzdialenosť .bodového" delek4oro
1_ Od dna nádoby

Obr. č. 2 Geometria veľkoobjemového žiariča nad GefLi) detektorom.
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RITDr. T a t j a n a K o p u n c o v á ,
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

STANOVENIE Co-60 VO VEĽKOOBJEMOVÝCH VZORKÁCH VÔD

Úvod.

Obsah Co-60 vo vodnej fáze recipientov býva prí-
liš malý na priame radiometrické meranie vzoriek* Preto,
podobne ako v iných prípadoch radiometrické^ analysy
prírodných vzoriek, aj v tomto prípade po odbere a úpra-
ve vzoriek vody s cieíom odstránenia mechanických príme-
sí nasleduje koncentrovánie a separácia danej mikrozlož-
ky, v danom prípade kobaltu.

Iíakolko Co-60 sa dostáva do recipientov /priemer-

ný ročný únik Co-58 a Co-60 z jadrovej elektrárne typu

VVER-440 je v rozmedzí 0,37 GBq - 3,7 TBq/, prevažne

ako produkt aktivácie konštrukčných materiálov primár-

neho okruhu jadrových reaktorov,uvolňovaných do vody ko-

róziou a jeho obsah je v povrchových vodách pomerne níz-

ky /!/ je potrebné spracovat velkoobjemové vzorky /2O -

200 1/. Preto z často používaných metod koncentrovania

/vyparovanie, zrážanie, iónová výmena, extrakcia/

/2,3/ sa ako naj ekonomickejšia javí metoda adsorbcie

a koprecipitácie.

Rádioizotopy kobaltu sa sorbujú napr. na aktívne
uhlie /4/. Počiatočné sorbované podiely kobaltu sa čias-
točne desorbujú prúdiacou vodou, čomu sa zabraňuje im-
pregnováním sorbentu/aktívneho uhlia/ 8-hydroxychi.nolí-
nom. Za týchto okolností nezabráni sorbcii rádiokobaltu
ani veíký nadbytok železitých iónov.

Ďalší spôsob sorbcie rádiokobaltu zo vzoriek rieč-

nej vody priamo v teréne využíva selektívny vymieňač



- 167 -

katiónov v Iľa-cykle. Týmto spôsobom sa okrem rádiokobal-

tu vychytávajú aj ďalšie produkty: Mn-54, Ba-133 a iné,

Koprecipitačné koncentrovanie řádiokobaltu hydro-
xidom železitým sa výrazne zlepšuje prídavkom malých
množstiev dietylditiokarbamatu /do 10 mg na liter vzor-
ky vody/.

Jednou z efektívnych metód na koncentrovanie izo-
topov Co z vody /2/ sa javí koprecipitácia na zmesiach
hydroxidov kovoy /napr. Fe a Al/. Po ich sedimentovaní
sa Co oddelí od ostatných katiónov špecifickými činidla-
mi. Separovaný podiel Co sa premeriava bud gama-spektro-
metricky, alebo v prípade extrémne nízkych aktivít sa
môže premerat jeho beta-aložka na nízkopozaďovom počí-
tači s antikoincidenčnýra zapojením«

V práci bola použitá metoda koprecipitácie kobal-
tu z vodného roztoku s hydroxidom železitým s nasledu-
júcim oddelením kobaltu selektívnym zrážaním 1-nitrozo-
-2-naftolom po rozpustení hydroxidov v kyseline chloro-
vodíkovej .

Použité chemikálie

Roztok nosiča kobaltu sa pripravoval rozpustením ná-
važku CO/ITOT/T V destilovanej vode v množstve, aby je-
den ml roztoku obsahoval 40 mg Co, roztoky nosičov Cs
a Sr s obsahom 20 mg kovu na ml. Roztok PeCl.,-1 %/hmotn./.
Koncentrovaná HC1, p.a. 1-M a 2-M roztoky HC1 sa pripra-
vovali zriedením. Roztok HaOH - 20 % /hmotn./, kyselina x-
štavelová, p.a. Roztok l-nitrozo-2-naftolu sa pripravoval
rozpustením 2 g reagentu v 50 ml ladovej CHLCOOH,pridalo
sa 50 ml horúcej H20, a nerozpustný zostatok sa odfiltro-
val.
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Postup stanovenia

Po okyselení vzorky vody /20 1/ s HC1 do hodnoty pH=2
sme pridali roztoky nosičov: Co - 40 mg, Cs - 20 mg,
Sr - 20 mg a 10 ml 1 % FeCl^ a roztok Ba OH do vyzrá-
žania hydroxidov kovov vrátane kobaltu /pH - 9,5 -
- 10/. Po sedimentácii a dekantácii sa zrazenina odde-
lila centrifugovaním. Po jej niekolkonasobnom premy-
tí horúcou vodou sa zrazenina rozpustila v 2-M HC1.
Do roztoku sa pridáva niekoíko kvapie 1 % FeCl, a al-
ka lizáciou s NH^OH vyzrážame Pe/OH/, pri nahrievaní.
Zrazeninu centrifugu jeme, premývanie horúcou H2° a od-
hadzujeme. Roztok s obsahom Co okyselujerae HC1, opät
pridávame niekolko kvapiek PeCl, a postup čistenia
opakujeme.

Roztok okyselujeme HC1 a odparíme dosucha. Su-
chý odparok rozpúštame v minimálnom množstve 1-M HC1,
neutralizujeme IíH.OH do pH-7 a potom pridávame približ-
ne 2 ml kone. HC1 na 100 ml roztoku.Roztok varíme počas
niekolkých minút a potom pridávame postupne malými dáv-
kami 50-70 ml čerstvo pripraveného roztoku 1-nitrozo-
-2-naftolu. Roztok so zrazeninou nechávame stát na
teple 1 hodinu. Vychladený roztok filtrujeme cez pa-
pierový filter /biela páska/, premývanie 5-6 krát ho-*
rúcou 5 % HC1 a potom horúcou vodou .

Filter so zrazeninou prenášame na platinovú mis-
ku, vysušíme, prevrstvíme H 2C 20, . 21^0 a žíháme v mu-
flovej peci pri 800°C počas 1-1,5 hod. Odváženú zraze-
ninu ako C03O. prenášame do ampule a meriame jej akti-
vitu na gama-spektrometri.

Okrem tejto metódy sme paralelne preskúšali me-
tódu koncentrovania Co na Ila-pektane, ktorá pozostáva-
la v prepúštaní vzorky vody, upravenej na pH-3,5 cez
stĺpec Na-pelctánu /2 g/. Potom sa sorbent vysušil a
pripravila sa z neho vzorka na meranie aktivity.
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Vzorky sedimentu sa vysušovali pri 105°C počas 2
hodín a v určitom jeho návážku sa zistovala merná akti-
vita rovnakým spôsobom ako pre vzorky zrazeniny získa-
nej z vodnej hladiny.

Vzorky vody o objeme 20 1 a sedimentu o objeme
asi 250 ml sme odoberali z 2 lokalít: odpadový kanál
atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach /vzor-
ky A/ a Dudváh /vzorky B/. Odber vzoriek sa uskutočňo-
val raz mesačne. Chemický výtažok separácie kobaltu
s l-nitrozo-2-naŕtolom, určený radiometricky pomocou
štandardu Co-60 činil 66 i 2 %, Hmotnost preparátov
Co-jÔ  na meranie aktivity sa pohybovala okolo 200 mg,
hmotnost pektanu bola 2 g. Meranie finálnych tuhých
vzoriek sa uskutočňovalo v sklených ampulách s použitím
scintilaönej sondy s NaJ /TI/ studnicovým kryštálom o
rozmeroch 45 x 50 mm v spojení s jednokanálovým spektro-
metrom NZQ 717-T. Doba merania vzoriek bola 3 x 2
200 sekúnd. Aktivita vzoriek sa zistovala porovnaním so
štandardom na základe hodnoty početnosti impulzov, na-
meranej v oblasti maxima úplného pohltenia pre energiu
žiarenia gama 1,17 HeV a 1,33 MeV.

Zistené hodnoty objemových aktivít Co-60 vody a
merných aktivít sedimentu sú uvedené v tabulke pre obi
dve lokality a v niektorých prípadoch tiež pre obidva
koncentračno-separačné postupy, pričom hodnota minimál
nej detekovatelnej aktivity, vypočítaná podía vzorca

+ 2 ď

E S2
 T

kde cT - relatívna štandardná odchýlka
T - doba meranie
B - početnost impulzov pozadia

£* - detekčná účinnost Co-60

je v našich podmienkach 1,25 Bq.
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Vzorka

Al
Bl
A2
B2
A3
B3
A4
B»

4 í

A5
B5
A6
B6
A7

A8
B8
Ag

B9
A1O
B1O
All

Datum

sept.

okt.

nov.

jan.

febr.

marec

apríl

sept.

okt.

nov.

dec.

odberu

1980

1980

1980

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

l-nitrozo-2-
-naftol
Aktivita vo-
dy Bq/1

0,62

0,37

0,26

0,23

0,23

0,07

0,71

5-0,06

0,22

0,06

0,06

*0,06

70,06

?0,06

X>,06

^0,06

0,07

70,06

-
-

>>0,06

^0,06

Aktivita
sedimentu

—
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,34
0,28

0,92

0,45
1,55
0,38

0,67
0,86

-
—

Na-pektan
Bq/1

2,28

0,84
0,36

0,11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Z uvedených výsledkov vyplýva, že hodnoty objemovej

aktivity vody sú vo väčšine prípadov štatisticky význam-

né, nakoíko hodnoty aktivity meraných vzoriek niekolkokrát

prevyšujú hodnotu minimálnej detekovatelnej aktivity vo-

dy. Údaje získané s použitím metodiky koncentrovania na

pektane možno pokládat za menej smerodajné v dôsledku

pravdepodobného konkurenčného vplyvu sprevádzajúcich ka-
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tiónov, preto sa táto metóda použila na porovnanie
iba pre niektoré vzorky na aečiatku sledovaného ob-
dobia.

Přítomnost Co-58 v analyzovaných vzorkách nebola
nami ziskatená. Najnižšie hodnoty nami zistených obje-
mových aktivít sú porovnatelné s najvyššími hodnotami
objemových aktivít zistenými v dunajskej vode v hornom
toku /O,01 - 0,05 Bq/1 / /5/, prípadne sú o rád vyššie
ako hodnoty udávané /6/ pre československý úsek Dunaja
/1-3 mBq/1 /, resp.najnižšie hodnoty pre horný tok Du-
naja /O,7-1 mBq/1 / /5/« Najvyššie nami zistené hodno-
ty sa od najnižších líšia viac ako o jeden rád,pričom
možno pozorovat celkovú tendenciu znižovania objemovej
aktivity Co-60 od r. 1980 do r.1982 ako vo vode odpado-
vého kanála elektrárne, tak i v Dudváhu. Merná aktivita
sedimentu je približne 10-30 krát väčšia ako objemová ak
tivita vody, čo ukazuje na 3-10 krát väčšie obohatenie
sedimentu Co-60 v nami sledovaných odberových miestach
v porovnaní so sedimentami Dunaja /!/.

Získané výsledky ukazujú na možnost použitia da-
nej metódy na sériové stanovenie Go-60 vo vzorkách po-
vrchových vod,pričom využitie polovodičového detektoru
žiarenia gama dáva predpoklady jej zjednodušeniu.

/!/ Výskumná správa KJP UK, 46/1978

/2/ Rovinský, P.J. a koL: Metody analiza zagriaznenij
okružajuščej sredy, Ivioskva, Atomizdat, 1978

/3/ Kuískij, L.A. a kol.: Očistka vod atomnych elektro-
stancij, Kijev, Jlaukova Dumka, 1979

/4/ Imahashi, T«: Removal of raciocobalt in waste water
by activated charcoal using oxine as a chelating agent,
Ann. Hucl. Energy, ISSN, 0304-4549, 1978

/5/ Hťtbel, K., Ruf, M., Herrmann, H.: IAEA-SM-175/7,

str.105-122

/6/ Usačev,S. a kol.: Diferencované sledovanie kontaminácie
Dunaja rádionuklidarai.Radiosteivita a životné prostredie,
č. 1, 1979.
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RNDr. Miloslav V o n d r a , VÚVH Bratislava

PRÍSFJTOK K OTA'ZKE DETEKOVÄTEÍNÍCH AKTIVÍT A RACIONA'LNEJ

DOBÍ MERANIA

1. Úvod
V súčastnom období sa stupňuje kontrola kontaminácie život-
néno prostredia rádionuklidrai. V súvislosti s tým, apliko-
vaná jadrová fyzika vyvinula detekčné systémy na meranie ex-
trémne nízkych aktivít. Na tomto základe vystupujú do popre-
dia dva problémy : spracovanie experimentálnych výsledkov a
interpretácia výsledkov meraní.

2. Teoretické úvahy
Meranie rádioaktivity vzoriek zahrňuje dve inarania j
a) meranie počtu impulzov pozadia C« v časovom intervale tg

(alebo pozadia detektora a slepého pokusu),

b) meranie celkového počtu impulzov vzorky Cg+g v časovom

intervale tg+s»

V praktickej činnosti laboratórií rôzneho druhu doba merania
pre všetky individuálne merania je tß = ^a+s

 = *• čistý počet
impulzov vzorky je potom

GS = CB+S " CB (1)
Pri interpretácii tohto rozdielu je sa tažko rozhodnut :

a) 5i obdržaný počet impulzov je daný skutočnou aktivitou
vzorky,

b) či predstavuje len fluktuáciu pozadia.

Pre tento účel treba definovat dolnú hranicu detekcie - LLD
v impulzoch a najnižšiu merateínú aktivitu LDA v Bq,

LLD (lower limit of detection) sa definuje ako najnižáia di-

stribúcia impulzov vzorky, ktorá zahrňuje přítomnost aktivi-

ty.

LDA (lowest detectable activity) je najmenšia časí aktivity
vzorky, ktorú je detekčný systém schppný stanovit.

Hodnota týchto kvantít je riadená predvolenými štatistický-

mi rizikami :
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a) pre mylný predpoklad, že aktivita je prítomná - o£,
b) pre mylný záver, že aktivita je nulová -/£•
Potom P = 1 -/i je pravdepodobnosť určujúca, že skutočná
aktivita je väčšia ako nula.
Označenie :
tC - pravdepodobnosť chyby typu 1, že skutočná distribúcia

impulzov nie je nulová, kým vskutku je nulová,
/v - pravděpodobnost chyby typu 2, že skutočná distribúcia im-

pulzov je nulová, kým vskutku je väčšia ako nula,
k#C- hodnota horných percent štandartnej odchýlky odpovedajú-

cej chybe typu 1,
iýj- hodnota pre predvolený stupeň spolahlivosti detekcie prí-

tomnej aktivity (1 -/3 ),
(Te- štandartná odchýlka počtu impulzov vzorky,
f - kalibračná konštanta («^ E " 1 ) .

Ak kor / V Cg 4>1 potom LLD, LDA môžu b„ft* vypočítané z rov-
níc :

LLD = ( kjc + *•#) • G*$
(2)

LDA = ŕ . ( k^ +

kde tf^podla normálnej d i s t r i b ú c i e sa rovná

potom
fis =rB+s

LLD =( W

LDA = f .

+

• 1

(

G 3

*6 > . m D " O £5

5> • / G B + S + GB (4)

V případě velmi nízkych aktivít, ktoré sa definujú blízkymi
hodnotami pozadia a vzorky a pri rovnakej hodnote výrazov
•̂  a/3 k,í. =193= k

LLD = 2k 'B,
LDA = 2f k ^ C B (5)

Ked* sú doby merania vzorky a pozadia odlišné
C r*aa> LLD =

Závery :
Detekčný limit je riadený dvomi predvolenými štatistickými
rizikami : pravdepodobnosťou mylného predpokladu, že aktivi-
ta je prítomná {»O a pravdepodobnosťou P = 1 - ^ n a detekciu
prítomnosti aktivity.
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Detekčný limit môže byí znížený :
- zvýšením účinnosti merania t* E

1/2
- znížením pozadia o* B '

-1/2
- zvýšením doby meranie A»t
- zvýšením rozmeru vzorky vo vtĺahu k aktívnej zo'ne detektora
^>o = (p-ß y (musíme sa vyhnút zníženiu účinnosti merania samo-
obsorpciou vo vzorke).

Limitácia teorie
Teo'ria bola vyvinutá aplikáciou Gaussovej normálnej distribú-
cie na rozdiel od dvoch distribúcií Poissona, celkového počtu
impulzov C Q + S po dobu t„ + s a impulzov pozadia C„ po dobu t„«
Gaussova aproximácia Poissonovej distribúcie a použitelnost
uvedených vztahov je :

v < W V • CB^ 5 0

Teória nemôže byj[ použitá pre pravděpodobnost 1 -/
pretože k^C //Cr, nie je o mnoho menšie ako 1.
«Calebo/tf>Q,01 vtedy mizerne použit uvedené predpoklady.

tCmusí byt «C 0,5, pretože eC = 1 -/$ = 50%. To znamená,
že LLD a LDA sú nulové. (Nevieme sa pevne rozhodnut, či v me-
ranej vzorke sme určili aktivitu, alebo ide len o fluktuáciu
pozadia.)
Ako je hore vidieí, uvedené limitácie môžu byí uvažované v pra-
xi, iba kecí je dostatočne velká hodnota impulzov (a doba mera-
nia), aby sme mohli použi£ Gaussovu aproximáciu Poissonovej
distribúcie.

Je zrejmé, že pre dané (namerané). Go, CB+£, hodnota LLD, LDA zá-

visia na#C , 1 -/J volených pre výpočet. I"odnotae£, At k sú

uvedené v tabulke 1 podlá literárnych údajovr

Tabulka 1
1-/9 k 2. 7T. K0,01 0,99 2,327 6,59

0,02 0,98 2,054 5,81
0,05 0,95 1,645 4,66
0,10 0,90 1,282 3,63
0,20 0,80 0,842 2,38
0,50 0,50 0 0

Návrh

Podle praxe sa navrhuje vypočítaí LLD a LDA pre hodnoty :
'• 0,05 k* = k/j = 1,645 (8)
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čo znamená, že akceptujeme pravděpodobnost 5% omylu v na-

šom ocenení aktivity a pravdepodobnosí 95% na detekciu

tejto aktivity. Potom rovnice (4) pomocou tabulky 1 prej-

dú do tvaru :

L L DP=95% = 3'29 f GB +S
 + 2 B . (9)

L D AP=95% = 3'29 * ĚTIT '/^B+S + CB (10)
Minimálna doba merania tB, t B + s je daná vzíahom :

Vs /
]/ CB+S ^ t3+S

* C„ / t„

3» Praktické aplikácie pri meraní aktivity na VlJVH Bratisla-
ve

Príklad
Detektor žiarenia beta, typ NSB 214, ktorý sa skladá zo son-
dy s prietokovým počítačom NKR 213 pracujúcim v GM oblasti
a z antikoineidenčného tienenia plastickým acintilátorom
SPB 51 a scintilačnou sondou NKQ 321. K vyhodnoteniu sa pou-
žíva meracia aparatúra NZR 601. Celková účinnost pre plošnú
vzorku ^ 40 mm pre " Sr E = 41,6%. Vzdialenosť vzorky od
sondy je 4,9 mm. Hodnota pozadia je C Q = 1,7 imp/min.
Minimálna doba merania je daná úvahami :
- pre tg ••= tg + s minimálny počet impulzov pozadia je daný
podlá (7), C Q = 50 impulzov,

- pre Co = 50 a požadovanú pravdepodobnosť P = 1 -y^= 95%
potrebný počet impulzov je daný, rovnicou (5) a tabulkou 1 :

C s = LLD = 2k )T2Cg

C s = 4,66 . y 50 =33 impulzov

potom c = 50 + 33 = 83 impulzov

Ak je C Q A B = 1;7 imp/min pri t ß = t Q + s vzíah (11)

prejde pre minimálnu dobu merania do tvaru
C 8 3

1 7
J-»f

Cu.c 83
tB+S = r u = 1 7 = 4 8 , 8 m i n t o 5 0 min

^ / t J f

Pre hodnoty G Q = 85 imp/50 min a dobu merania t B + s a 50 min

je daný minimálny počet impulzov zorky podía rovnice (5)

C s = 4,66 . 85 = 43 imp/50 min
CB+S = 85 + 43 = 128 imp/50 min
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Podia rovnice (10) vypočítáme LDA :

=3,29 4 r l r ~
LDAP=95% = 3 ' 2 9 " Í l ; ? " Z 1 2 8 - 8 5 = H5,4 imp

= 3 8 , 5 mBq

Znamená to, že s adaným detekčním systémom zupžeme pri dobe
merania 50 min s pravdepodobnostou 95% stanovit prítomnosť
aktivity na 38,5 mBq («^1 pCi) vo vzorkách zo životného pro-
stredia.

Znížením hodnoty P = 90% skrátime dobu merania len máloř t.j.
z 50 na 45 minút a LDA sa sníži z 38,5 mBq n& 31 mBq» Zvýše-
nie výkonu meracieho prístroja by teda vyžadovalo zníženie
pozadia alebo zvýšenie účinnosti merania. V tomto prípade
lahšie by sme volili dlhšie doby merania»
Tabulka 2
t B + s (s) lü3 2.1O3

 4 # 1 O3 l o4

LDA (mBq) 634 439 306 191

Z tabulky jasno vidiet priaznivý vplyv predĺženia doby mera-
nia na najnižäiu detekovatelnú aktivitu.

Záver

Interpretácia výsledkov má napomáhat pri hladaní rozumného
kompromisu medzi hodnotami P, LDA a doby merania vzorky
•tß+S , tak, aby sme pri racionálnej dobe merania (ekonomické
aspekty) mohli stanovu i nižšie hladiny rádioaktivity (zdra-
votnotechnické kritériá). Význačnú pomoc pritom mSzeme oča-
kávat od vylepšenia parametrov detekčných systémov v zmysle
zníženia pozadia a zvýšenia účinnosti merania. Velké mož-
nosti sú v automatizácii merania, čo by umožnilo celodennú
prevádzku bez obsluhy.
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RNDr. Jaroslav B a 1 e k , GSc.
Ing. Z. K r e j b i c h o v é ,
Stavební geologie, n.p. Praha

VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH I20T0PÖ PRO STANOVENÍ REŽIMU DOPLŇOVANÍ
ZÁSOB PODZEMNÍ VODY V ČESKÉ KŘÍDĚ

Abstrakt

Cílem intenzivního výzkumu přírodních zásob vody v ob-
lasti české křídové pánve v severních a východních Čechách
je stanovení režimu doplňování zásob podzemní vody v hydro-
geologicky významném kolektoru středního turonu. K tomuto
účelu se mimo standartních hydrologických metod využívá i
výsledků měření obsahu 1 4C, tritia, 2 2 6Ra, U n a ti

 222Rn« By-
ly odvozeny rovnice umožňující stanovení podílu recentní vo-
dy a vody starého data ve vzorcích podzemních i povrchových
vod.
ifvod

V zájmové oblasti české křídy se v současné době využí-
vá asi 6 m3s~l podzemních vod, avšak v budoucnu se plánuje
zvýšení odběrů na 20 m3s~^. Aby při takovém odběru nedochá-
zelo k čerpání zásob vody, které se v současné době nedopl-
ňují ze srážek, je třeba obezřetně sledovat genezi vývoje
zásob podzemních vod. Kromě hydrologických metod i metod
dálkového průzkumu se při této práci výrazně uplatňují me-
tody, založené na měření obsahu přírodních izotopů.

Ve světové literatuře se neustále objevuji práce, zabý-*'
vající se analogickou tématikou. Připomíná se zejména práce
Downinga et al»/1977/ a práce, obsažené v dvoudílném sborní-
ku Isotope Hydrology /1979 /. Interpretace naměřených hod-
not je však vždy obtížné a nutně přihlíží ke specifickým
vlastnostem studovaného regionu.
Výběr přírodních izotopů

S ohledem na výsledky literární rešerše omezili jsme se
při tvorbě metodiky na C, tritium, Ra, Unat» * Bn.
Prvý kosmogennf izotop poskytuje cenné výsledky tam, kde
je třeba identifikovat vodu starého data. I když interpre-
tace výsledků je stéle diskutována, pro naše účely poskytu-
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je cenné informace již ta skutečnost, že jím lze prokázat
přítomnost či absence vody starého data. Obssh tritia pak
poskytuje informaci ó* tóra, zda vzorek obsahuje vodu recent-
ního původu. Vzorky pro stanovení těchto izotopů se připra-
vují přímo v terénu a jsou zpracovávány ve Výzkumném üstavu
hnědého uhlí v Liosté.

Daláí z uvedených izotopů indikují možné anomálie, jako
např. doplňování zásob vody v povrchových tocích nebo kolek-
torech z kolektorů hydrogeologicky odlišných. Na obr. 1 je
příklad takové anomálie v dolním toku Liběchovky vyvolané
pravděpodobně dotací zásob turonského kolektoru vodami z ko-
lektoru cenomanského. Vzorky pro. tato měření se vyhodnocují
v laboratořích Stavební geologie.
Metodika prací

Stanovení Ra a Rn se provádí emanometricky, stano-
vení U ^luminiscenční metodou. Pro určování Ĝ se v teré-
nu z velkoobjemových vzorků provede alkalizace a koagulace,
načež se chloridem barnatým vysr'áží karbonáty. Tato metodika
je doporučována IAEA, Z uhličitanové sráze se převádí CO« ko-
vovým lithiem na karbid, ten na acetylén a trimerizací na
benzen.

Pro určovaní tritia se využívá reakce vzorkové vody
s karbidem vápníku na acetylén dále trimerisovený na benzen«
Takto syntetizovaný C -benzen a H- benzen se s přídavkem
scintilátoru proměřuje na spektrometru Intertechnique SL-3O,
Pro bližší identifikaci stáří se na hmotovém spektrometru
určuje i izotop JG.
Hydrologická interpretace

Lze předpokládat, že vzhledem k velké pánvi je v povo-
dí malého rozsahu stáří t. zv. staré vody téměř konstantní
a jeho indikátorem jsou vzorky vod, které neobsahují žádný
podíl tritia. V povodí Liběchovky, kde se měření prováděla,
byly u těchto vzorků zjištěny stáří vody 6921^1393 let v tu-
ronu a 19,940- 483 let v cenomanu.

Vody, které obsahují jak C, tak i tritium, se skládá«*
jí z vody staré i recentní. Protože procento ^C ve vodě re-
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centní se udává hodnotou 150 - 170, lze předpokládat, že pro

vodu starého data smíšenou s vodou recentní platí v průmčru :

42,2 Pt +160 (100 -P.) = 100 A

kde 42,2 je procento ^ c odpovídající uvedenému stáří, P+ je

podíl staré vody v % a A je % naměřeného C ve vzorku. Lze

napsat

P - Iiáo=A2_igg % .
* " 10775""
Podíl vody redentní P
r' = 100 - Pt %

Lze tedy odhadnout skutečny počet tritiových jednotek T.Ü.
v podílu recentní vody z naměřených jednotek T,U»;

Ve výpočtech je třeba uvážit možný rozptyl měření T.U. a mož-
ný rozptyl při výpočtu procentních podílů. Při identifikaci
původu tritiového vzorku je třeba vzít v úvahu i rozpadový po-
ločas tritia a porovnat jej s fluktuací tritia ve srážkové vo-
dě v předchozích letech, aby bylo možno odhadnout původ recen-
tní vody.
^ávgr

Dosažené výsledky ukazuji reálnou možnost identifikace
původu podzemních vod v hydrogeologicky a hydrologický kompli-
kovaných strukturách sedimentárního původu a možnost zpřesnění
znalostí interakce jednotlivých regionů na základě stanovová-
ní obsahu ksomogenních izotopů. Předpokládá se rozšíření odbě-
ru vzorků na celou oblast křídové pánve v rozsahu téměř
16,000 km^, aby bylo možné stanovit převažující změny proudě-
ní a interakci v jednotlivých regionech a kolektorech.
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Ing. Rostislav Sochorec

Seský hydrometeorologický ústav, Pobočka Ostrava

Měření průtoků na čistírnách odpadních vod pomocí
rychlostní radioindikátorové metody

Základním předpokladem ekonomického provozu každé
čistírny odpadních vod (dále Sov) jsou údaje o množství
vody přitékající do čistírny, resp* odtékající po vy-
čištění do recipientu. Většina ÍOV požadované údaje B£-
skávé pomocí měrných žlabů různých typů, u kterých je
přeenS definována závislost mezi hloubkou vody a prů-
tokem, zajištěná stavební úpravou žlabu, tj* jeho zu-
řením, případně včetně změny sklonu dna žlabu v podél«'
ném profilu. Průtok se určuje z tabulek sestavených
pro různé typy a rozměry měrných žlabů nebo se měří po-
mocí přístroje, který změřenou hloubku převádí přímo
na průtok a v průběhu času udává protekla množství.
Návrh žlabu se dělá podle doporučení z literatury ne-
bo požadavku výrobce přístroje. Po ukončení stavby
však není organizace, která by měrná zařízení ocej-
chovala, tak že provozovatel $0V bu<í musí předpoklá-
dat, že zařízení měří správně nebo zajistí dodatečné
ověření správnosti měřených hodnot. Dodatečné cejcho-
vání se dělá např. pomocí hydrometrické vrtule a měr-
ného přepadu, pokud jde o odpadní vody vyčištěné, ne-
bo měřením do nádoby menších průtoků, případně se vo-
lí jiná metoda měření. Pro tento účel byla v Českéa
hydrometeorologickém ústavu, pobočce Ostrava, vyvinu-
ta metoda měření průtoku £5] vhodná i pro silně zne-
čištěné odpadní vody.
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Průtok vody Q v toku (přirozeném i umělém) s prů-

točnou plochou S se vypočítá [2] podle rovnice

Q = v s . S , (1)

kde v - průměrná profilová rychlost.s

V prizmatickém korytě má průtočný profil přesný
geometrický tvar, který se v určitém úseku délky 1, g
prakticky nemění, tak že průtočná plocha S je rovněž
prakticky konstantní* Přitom případné menší změny ve
tvaru profilu a tím i změny velikosti S při ustáleném
průtoku se dají snadno vyhodnotíte K určení průtoku
při dané průtočné ploäe 3 postačí změřit průměrnou
profilovou rychlost v B v úseku mezi prvním a druhým

kontrolním profilem* Jestliže S * konst», hodnota v a
Ö

je rovněž konst. Hodnotu v g lze měřit např. rychlostní
metodou» navrženou původně pro měření průtoků v uzav-
řených potrubích [l] • U nás se této metody využívá
v otevřených přirozených korytech, především k měře-
ní postupových dob í^

Rychlostní metoda je založena na jednorázové in-
jektáži stopovače (stabilního nebo radioaktivního)
do toku, který po dokonalém promísení postupuje v to-
ku jako mrak. Z vyhodnocení průchodu mraku mezi dvěma
kontrolními profily se zjistí rychlost v. podle vzorce:

1,2
y t = , (2)

kde t, 2 - doba mezi průchodem stopovače prvním
a druhým kontrolním profilem na úseku
délky 1 1 > 2 .
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Doba ,t, o se vyhodnocuje jako časový interval
průchodu počátku, maximální koncentrace, ale nejpřes-
něji [2] těžiště mraku stopovače mezi prvním a druhým
profilem. Za předpokladu, že v+ = v_ a dosazením do
rovnice (1) průtok Q se vypočítá z rovnice

Xl,2
Q a . S = V, . S (3)

Rychlostní metoda vyžaduje, aby stopovač při ai-
ření byl dokonale promíchán do celého průtočného prů-
řezu» V prizmatických korytech s ohledem na malou dél-
ku vhodných měrných úseků, je nutno použít vhodného
dávkovacího zařízení, např« eruptívního dávkovače [3]
(tlakového), který je schématicky znázorněný na obr» 1»
Sestává se z tlakové láhve s kysličníkem uhličitým
(GOg), redukčního ventilu, solenoidního ventilu (ovlá-
daného proudem z baterie), zásobníku a dávkovací hla-
vice K ve tvaru koule nebo T ve tvaru trubky. Jednot-
livé části jsou propojeny tlakovými hadicemi. Nasta-
vitelné trysky v dávkovacích hlavicích zaručuji doko-
nalé promísení stopovače do celého průřezu v relativ-
ně krátkéjn čase.

Jako radioindikátoru se používá £5] Cr v kom-

plexu s EDTA, který emituje ̂ záření energie 0,32 MeV
a má poločas přeměny 27,8 dnů.

Stopovač se detekuje scintilačními sondami při-
pojenými k přenosným radiometrům. Odezvové funkce ra-
dioaktivních mraků se zaznamenávají na rychlozapiso-
vačích, synchronně spuštěných v okamžiku dávkování.
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Dalším problémem v použití rychlostní metody v
prizmatickém korytě je detekce radioaktivního mraku«
V uzavřených potrubích menšího průměru probíhá de-
tekce bezkontaktně« V otevřených prizmatických kory-
tech se stopovač detekuje buci přímo ve vodě, nebo
bezkontaktně ze strany volné hladiny, tak že průtoč-
ný profil není porušen ponořenými sondami«

Scintilační sondy detekují radioaktivní mrak
z části kulového prostoru vyplněného vodou« Ve stře-
du myšlené koule je scintilační krystal* Pro stopo-
vač * Cr je to koule o průměru cca 80 cm« Vzhledem
k tomu, že pouze část myšleného kulového prostoru
je vyplněna vodou, kterou prochází stopovač, rych-
lost v^se blíží rychlosti va tím více, čím je prů-
řez prizmatického koryta menší« Z celé řady srovná-
vacích měření v s hydrometrickou vrtulí a v^ rych-
lostní indikátorovou metodou byl sestaven vztah v
a v t [5] graficky na obr. 2 a matematicky metodou
korelační analýzy na počítači TI - 59«

Při umístění sond ve vodě uprostřed kontrol-
ních průtočných profilů je vztah v ku v. dán
rovnicí:

v Q = 0,9204 v. - 0,0163 (4)
S Tí

pro v.j.̂ 0,13 m • s" , pro menší hodnoty v. je vztah
nelineární«

Při umístění sond nad hladinou uprostřed kontrol-
ních průtočných profilů je vztah v ku v. dán rovnicí;

vs =0,885 vt - 0,04059 (5)
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pro vt> 0,39 m • s , pro menší hodnoty v^ je vztah
nelineární.

Vztahy platí pro prizmatická koryta obdélníkové-
ho tvaru do šířky cca 120 cm, běžně používaných v čis-
tírnách odpadních vod.

Podle navržené metody lze jednoduchým způsobem
ocejchovat běžně používaná zařízení v ČOV k měření
průtoků, umístěná v libovolné části čistírny» K cej-
chování je potřeba úsek prizmatického koryta 1-, 2»
kde se změří S a v t při různých průtocích. Pomocí
obr. 2 nebo rovnice (4)» (5) se převedou hodnoty v^
na v g a průtok se pak vypočítá dosazením do rovnice
(1). Uvedenou metodou ČHMÚ v posledních dvou letech
přecejchoval několik desítek měrných zařízení ČOV
v Severomoravském a Jihomoravském kraji»
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