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SLOVO Ú70Ľ2M

Když jsme více jak před deseti lety zahajovali ?rvní

kurz dekontaminace, oovažovali j sne za nutné konstatovat,

že dekontaminace v Československu noní technickým oborem

v oráván slova smyslu, protože nená specializovaná nrr-co-

viště, vyškolené odborníky, zázemí výzkumu a teoretických

základů ani specializované zařízeni. To všechno dnes už ne-

ní Drr.vda. Rozvoj jaderné energetixy si vynutil po s tu on ě

vznik všeho, co jsme v oboru dekontaminace oostrádali a do-

konce se podařilo zajistit i výrobu některých zařízení,

určených oro dekon-taiiln&ci n= j ad :rných elektrárnách. Do

tisiiu byla předána i orvní československá monografie z to-

hoto oboru a přiorsvují se Doď.:lady oro vydání Č-..-S :oslo* .

venské normy. Snad se dokonce podaří zařadit problematiku

dekontaminace i do osnov některých vysokých ŠKOI technického

sneru, yredevSíiri vysokých okol strojních a chemických.

Přístup pracovníků různých institucí Á orobl...matice de.-.on-

tE.iúnuce je podle oroíesního z'-.aoŕení razný, ľ.íale to být

ořístup uživatelů dekontaminrOních orocesů u procovniků

ele,:traron a ostatních jaderně technických zařízení, nrís-

tup pro;joktantů a konstruktérů jaderně technických orovozů

a zařízení u pracovníků projekčních organizací a konečně

přístup pracovníivů schvalujících projekty a kontrolujících

činnost těchto provozů u pracovníků inspektorátů bezpečnos-

ti práce a hygieniků. Složitost problematiky dekontaminace,

její značná interdiscioLinárnost na straně jedno a rozdíl-

ný přestup is orobleuatice dekontaminace pracovníků různého

profesionálního zaměření na straně druhé nutně raají za

následek, že zorganizovat univerzálně zaměřený ^urz není

možné a iio ne vďichni účastníci a m vc visech přednáškách

naleznou to, co od kurzu očekávali. Proto se organizátoři

rozhodli, ~c >/ístí ,:ur2y "tohoto druhu budou více speciali-

zovány a 'ízce zai".třeny na j>:dnotiivf ẑ ,;mové sJ.upiny

lí.častníků. Přesto doufáme, že i tento kurz posicytne účast-

níkům dostatek informací a Lotos -loorvé i některé praktic-

ké zkušenosti a že se budou tai-: jako u minulých úurzů roz-

cházet spokojeni.
Ins. Jiří Alexa, C3c.,

odborný garant .curzu DEK'85
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"•'ETODY I-ODNOCENÍ POVRCHU; 5Cŕ:TAľIHANTľr A MĚŘENÍ

JČINiJCGTI DEKOKTAklHAČNÍCfr ľOGTUľO

J. Alexa, ÚJV Řež

"je1* ontaninace povrchů se v současné dob*? '-tála

technologií, bšžnč používanou ve všech provozech i la-

boratořích, kde se pracuje s otevřenými zlřiči. ľ'oža-

.dsvky dekontaminace povrchů mu^.í být respektovány no jen

při vlastní nr lei laboratorní nebo technologické, ale

už při projel-ci príslušných provozů r, konstrukci poří-

zení. Řnde. technických 3 technologických problémů,

souvisejících s dekontaminací povrchů, jaVo jsou de-

kontsninsční technologie 3 .̂ .pecisl izovaná zařízení prc

dekontaminaci, byla vyřešena, ľ'sproti Lomu problémy,

vyplývající v ~ouvi~losti .? dekontaminací ze vzájemných

vztahů jednotlivých, instii.ucí ? profesních funkcí ne-

jen nebyly řešeny vůbec, ole nebyly mnohdy dokonce ani

for:^ulovúny„ Jedná se o dva ! omplexy ot \zek. Jednak je

nutno v příp.9iě potřeby p;'esn" f onr.jlovff t podmínky,

Zo t t.e-r''ch je dekor. Lo:íinnce nezbytná, y.kl<. metoda bude

pro d s n r u •-"•i L;.-ne i ne jvNPdnx^;^i a j r ký bude ''onkrétr. í

dek on tr.:TL; riečni postup. v tomu je třeba zn.it objektivní

met.rdy ?t.cmovení o posouzení ?t.upn: I-ontam: nsce, ob-

tížnrpt. de' on;.?? J nvc e .-pod. Optimální řešení by se !;Í?1O

projevit v ekoncmice de: rnv21.1ir.acni činnosti, ktcr.i

ve velkých, provozech produkuje znnená '..nojství ;•• opí'lr.ýc1"

i pevných radioaktivníc'~ odpadu. Druhou s'-'upj.ru prr'i 1<-

niS tvoří ot.ízky, týkající r-:v vlasi.nr -tí povrchu použitých

pr n jekt°nten. pro daný provoz. Jde rc jen o to, o h y prr-

jekUMit c k-o n* ••.rukter zvoli] povrchy optirr.í": ní z hle-

diska funkce i ei-.ono.rJ ky, aJe také o to, aby po?-?dovan*'

vlfstr.cti byly výrobce:"! zaručery a jejich dohodnuti kvp.-

lit.a byla dodržen? ?. ir.o'-ln být kontrolována.

Je zře.imó, ze oba tyto okruhy probl^rců vyžadují

)'e «vému řešení vypracování obj^ktivníc!" G přesných defi-

nic Í metod, «.;y rozhodovací proces, r,?zn3Čen/ .sí«-ra,

mohl být pře-íný •?• jednoznačný. v']a~tno?.ti ? -'evy 2 oboru
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dekontsm:nace povrchů je nutno především definovat, po-

kud možno kvantifikovat, pro kvantifikaci vypracovat ob-

jektivní jsetcciy a vypracovat také způsob hodnocení zra"-

renýc.!- hodnot, tedy sestavit hodnotitelskou stupnici. Je

tedy třebe 'znít jedisk soubor pojmů, veličin z cboru de-

kontaminace a jejich definice, dJíle znát soubor .-.Zřících

metod pro m-ření tňchto veličin 3 ''• on ečně znót metody

vyhodnocení výsledků tohoto rr.Gřer.í.

Při dekontaminaci 8 také při kontaminaci ne proje-

vuje určitý vztah rcezi povrchem, kont.'-minsntesi * dekon-

tarrinačním postuper.. Iľlavní potíž představuje ta -skuteč-

nost, že neexistuje r-. tandardní reprodukovatelný povrch,

n cedy ani etrlon, ku kterému by bylo n.ožno výsledky .T,S-

ření vlastností povrchu porovnávat, není ?n-9dné připra-

vit. Proces kontám noce .c dekontaminace krorcě toho, že

je technologickým procesem, je totiž také velice citlivou

metodou pro rdhalení sorpčních vl^stno^tí povrchu o je

schopen s velkou odezvou zachytit všechny odchylky

novrc.hu, způsobeno při výrcb* r. do'or.ce i odchylky, dc-

nc ; orr.ent ilní ^trrorfárie' ru ---ituRCi. I T U Ž Í jerr.e-li rapř.

dva vzorky tč'hcíi plechu, i2reráslru:!eire rozdíly vzniklé

u předví-lku rozdílnou krys t^li z-̂ c í, pnutím r rozdíly,

vzniklé deformací v .'leň-při v'ilcov íní. Jestliže naopak

rr-fícujene s ;'.edníai a t/mž vacrke:--, je povrch vždy ^iný,

nebet při dekontaminaci přijde do "tyku s více či mén*

r,-'•resivníjTii roztoky. Penrcdukovatelr.ý prvrch tedy ne-

existuje B proto metody konL.?m: nace r> dekontaminace se

dají rbtízně a.tand.°räizc:vat. -J'roto také eryb^. m xŕení je

u metod popsaných dále dočti značná. Zpřesnění výsledků

lze íosái-nout avýšením počtu paralelních'maření T jejic'-

porovnáníro a výsledky, získanými na povrchu, který bude-

me nazývat 'standardním, přes omezení, o I- t.erém jsiufe se

zmínili o yetodiky pro vyhodnocování povrchů 3 dekento-

ninačních postupe byly v n~kí.er--'ch '-tátec}- z^raecvány

ve forn1? norec /1 , 2/. / Československu í.prrcoval ná-

vrh nor^ry ing, '--reda / 3 / « rozř.íření je'-o návrhu před-

stavuje zpr^v? úJV 7110 D /4/.

ijslííci problémem je způsob hodnocení výsledků maře-

ní. Vlastnosti povrchů z hlediska kontaminace, se drjí
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vyjádřit např. absorpční konstantou. Je třeba ovšem znát,

do které !>'vali ťativní skupiny povrchů určitá bodnete, té-

to knn^t^nty děný povrch zařazuje. Hodnocení není zdcle-

ka .jednoduché, nebot ,T.ezi jednotlivými veličinami je

vžtsh, který hodnocení komplikuje. ?'3př. u povrchů, Které

vykezují nízkou hodnotu nd~o.rnční konstanty bývá iské

nižší dekontsininační faktor.

ý dal.š í části přednášky se vezn ímíme 3 níkterýói

pojmy, veličinami 3 ďfinicemi, které umožňují popiso-

vat proces kontaminace a dekont'iminace.

Contaminant

"ou^t^va dvou nebo více složek, z nichž jedna r:ebo více

joou rp'liop'ctivníci zářičem

l-:elativni radioakt iv i ta kpntaminontu /A./

HadioTklivit.: toho ^nořÍTlví fccntsmirentu, kterého bylo

při ničření 3 isnrp.>;ní kor stsnty použito ke kontaminaci

daného prvrchu

L-.el-itivní r^.dioaktivitg kontnainr-vanóho povrchu /A /

radioakt iv i t? povrchu po od-i.rsn§ní kontt-minačního roz-

toku ?.<nl u v enýrr spů 9 c b em

Relativní rsdio^k t i vi ts povrc hu_ dekrn (.aaiincvancJhr:

vodjou /A /

Padiosktivit~ povrchu po dekontaminaci vodou

fieln ^i v n í_r_sd_i o ̂ k t i y_i_t B p c• vjrejm d_ek_o ntoiainpyanóhp^ de -

ľ.'aôioektivi t s povrchu pc de!- ontr.ri n°cí de'-'

Adporoční kcnrt-nts /K, ̂ /

PoTír rreai re la t ivn í radioaktivitou prvrchú koř L°..TÍno

ví>néhr kapalným '-encorr. inť?r. ter, a re] • -tivní radioaktivi

kontamin.^ni.u '̂,-r,= A . íZ

definovsná rrcJobnš jc-ko K.. pro pevný k

Dek on t ̂ min-^ční systém

".oufcor činností a vlivu, kter.' .:;:JJÍ za nácltciek de: cn

tarpinaci povrchu
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X L k j _fa,ktor
FoE^r rad ioakt iv i ty povrchu před deií ont-?minF.cí g p 0 de-
k'ontf!min-?ci. Vodní dekontsminační frktor D -A ,A~ ,

, v o v '
čini-.Hový de-Éont.?.miriační faktor Vr]-A .A~J , celkový de-
kontsijiinnění f sľ tor Dc

=ŕ
c,»A^ =í>v.Dd, prrmčrný dekor? ta-minsční faktor 1) průir^rná hodnota de^onlaniinačníhc fakto-

ru vypočtená a více pvr.-rlelních ^.tnnovení, dei> rnóeminrc-
ní fnktcr dosažitelný D„„„ součet dekontrminfrčníhn fokto-
ru pr;'d"rné'-o a standardní odch/lky, de'/ont.an:-načni fek-
tor zaručený D •„ rozdíl dekon c an: í nsčního faktoru pn°myr-
nťho s .standardní odchylky

.^P-A^MÁ^.fi^..-...t /o ,/
Snížení radioaktivity povrchu, vyvjiŕené v "x. původní
radioaktivity U(]= /k -k^/,t" .100

±x££ /Ft/
Podíl deVontaminačního faktoru zjištěného při žádané
teplot? a dekontaminačního faktoru z.iištYného při 25 °C

JI0_rik?-SÍÍl§.čílí .jjradi ent /G. /
Podíl ad?-orpční nebo adhezní konventy zjiňionč při
opakované ^optaminsci povrchu a adscrnční nebo adhezní
konstanty ^jiširne při první kor-tacninaci Lé;-ož pcvrch-u
přičemž n ud^.vi počet onakoviní. 3, =K, .^.n

Kn hyn i-.h

Dekontsminoční gradient /G, /
Podíl dekor Lan:inačnív'o fektoru, z jiS tř.ného při dekcntrmi-
naci povrchu roztokem n krít použitým 3 áeV ontanina.'ního
f ak Loru zjiřs^nch-o při dekontaiLinac i povrchu roztokem
dosud nepoužitým. G., = D . D
Dekontaminační konstanta /^p/
Pom"r mezi relativní radioaktivitou povrchu kont^ruinovFné-
ho dekontrjminačnítc roztokem již dříve použitým k dekonta-
Tiinnci a relativní radioaktivitou tohoto roztoku.

ilbytek ai3t«rirílu zpodobený de'-ontac>n?cí.
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Toto jsou tedy prakticky všechny veličiny, k terc

mohou popisovat proces kontaminace i dekontaminace

a umožňují hodnotit různé povrchy e kontaminanty.

(•.'s tomto místě by bylo vhodné popsat metodiky, který-

mi lze uvedené veličiny měřit- Vzhledem k špatné repro-

du^ovate] nnsti T.^ření, kterou jsme již diskutovali, by-

lo nutno vypracoval metodiky poirTrne zložité s jejich

popis by se patrní výmyk".?! r.\mri tohoto kurzu. Zújemci

najdou detailní popis v citované literatuře. Zniínírae

se jen o tom, že-byly vypracovány tři etalony. Joko

standardní povrch dlouží vrstvící-'-' cxi-!u r^?3nctého,

získaná za definovaných podmínek oxidací nř-di, elek-

trolyticky vylouřenč- na Je.itňném plechu z oceli 17215.

Standardní kont?i?insční roztok je C-,01 molární roztok

dusičnanu !•: obaltnotého, jehož p R je 5,5, který je oznc-

čován ° Co. standardní dskontsrsin.^ční roztok je O,C1

irolární roztek ky-.cliny citrónové, l̂a použití stnndardní

metrdi'-y se ns uvedených stardordech získají hrďnoty

Vlastní hodnocení povrch', kontftain^ntr. r. dekon-

taminačních postupů -?e provádí ns zn^lad15 ai-̂ ření shora

popsaných veličin. Pro každý jednotlivý příp«<í r.ára.e

tedy k dispozici hodnot}' řady veličin r, jde nyní o to,

jek jich využít ku klasifikaci. Jednotlivé mšřeré výs-

ledky se dsjí převést n r jednotnou Mr-^if ikační stup-

nici ZT: použití tzv. poza" svkovc fun1-'c e /?/. Tato funk-

ce je definována řevnicí

y'= /1n/-1n ô//

kde y' je lineirn." tronsfor. ovanou funkcí 'nžřř.r.o veliči-

ny y podle rovnice

y'= ^ 0

 + b,y

Závislost y'na d je z,řê ai-j i. obr. 1, na kterém jsou tr-

ké vyneseny stupnice prr jednotlivé veličiny, vj-pretené

pcdle druhé rovnice. Or ezenú objektivnost. ...elody je di-

ns tírr., 2e ';t.?.ncvení konstant b s b1 se provádí r.s záUis-

d^ použití subjektivní zvolených raezí .-ířené veličiny,

tedy nsnř. z hodnot nejrcen'ího -̂  největšího dekontsminač-

ního faktoru, zjištňn.'hc m nevhodném a r.ejlépe vyhovu-

jícím materiálu. T"etoda T.Ú v-^sk tu přednost, že stup-

nici, která umožňuje klasifikaci -dané veličiny, cbjekti-
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vizu je Lim, že při výpočtu konstant za nejlepší hodnotu

nedokazuje vůbec nejlepší změřený vj'sledek, sle hodno-

tu, nncl h ternu už zlepšení nes.á ear/"l. ""tejně tok z? nej-

horší výsledek se dokazuje hodnotí, kter.5 už je nevyho-

vující a nikoli vůbec ne.ihorií znrirený výsledek. "Í\X se

současn? určují i v '.hy jednotlivých veličin. řJelinearita

funkce d současno potlačuje extrémy, což zvyšuje ob-

jektivitu hodnocení. Z požad.-vkOVG funkce se tedy pro

každou mířenou veličinu ä-i odečíst její hodnota d„ Cel-

kový klasifikační stupeň hodnoceného povrchu, kontaminsn-

tu nebo dekontp.rrr načního postupu, ^ ter;; vyjadřujeme syn-

bolem C, se vypnete z jednotlivých hodnot d rovnicí

C = Al 1.d 2.d 3

 d r / 1 / n

Vypočtením klasifikačního stupně C vztahujeme výs-

ledky maření všech veličin do jediného výsledku, pro

který najdeme na pnža^avkové funkci pří?lu-Yné hodnocení.

Meze stupnic byly zvoleny na zárladč siíření vlast-

ností r-*a teri '.lů, ležících svou vhodností na obou extré-

mech, např. skleněných B leštených nejezových povrchů

ns síran? jedné s betonu n dreva r.?• stran? druhé.

V přednášce j«me se pokusili dolóz^t zp°n.̂ rby, jak

popisovat procea dekontaminace vvantitativnr. Zvyšova-

ní exaktnosti v pří.stupu Y dekor.tarĽinflci je cestou

k zlepšování dekontaciinačníc h poniupů, nebot umožňuje

objektivníjší hodnocení deknntaminačních výsledků.

•Je to zároveň cestfl k zvyšováni ekonorr.iky de'-^ntarainace.

1 . DIN "r;4ľ>

2. Dlľ- 55991

3. "W£DA: ZH'/P VÚP̂ . 22-410/82

4. ATEXA J . : ÚJV 711C D/3<\

5. KAERINGTON L. C„ J r . : I n d u s t r i a l Qual i ty Control

.55., 494, / 6 5 /
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D e k o n t a m i n a c e r a d i o f a r m a k
J i ř í P r o k o p , ÚJV Řež

V současné době se v nukleární medicíne využívají radio-

aktivní isotopy v řade diagnostických metod, které se dělí na

dvS velké skupiny:

Radioaktivní ifeotopy se v různé chemické formě aplikují

přímo do organizmu vyšetřovaného a vhodným detekčním zaříse-

níiů se sleduje chování radioaktivní látky v orgáňu> ve kterém

je daný radionuklid, nebo oaaačená älougehiría kuitltlldvána. Tím-

to způsobem se získává diagnostická infoMabte o sledovanéni or-

gánu (např. zobrazení polbhy a tvaru1 dľgánu/ jeho furiicce atd.)

Pro tyto tzv. in vivo mstbläy prdvádáné přímo v organismu mají

největší význ&m izdtopy is krátkým pdloSasfem rozpadu, nízko

energetickým ** zářením1 a pokud možno minimálním ko^pUskulár-

nim zářením tak* aby radiační zátěž orgániäíhu byla íninimální
1 1 3 S /

Další velkou skupinou vyšetření, prováděných na ONM, tvo-

ří radioimunologická analýza - RIA. Tato laboratorní technika

využívá imunochemických vlastností bílkovin, ke stanovení bio-

logicky významné látky, která se nachází v organismu v nepatr-

ném množství, pomocí vhodného činidla - antigénu označeného ra-

dioaktivním izotopem. Tyto laboratorní metody jsou pro pacienta

velmi výhodné, protože jeho organismus nepřichází vůbec do sty-

ku s radioaktivními izotopy. Komponenty pro stanovení se dodá-

vají v RIA soupravách. Pro flastní stanovení se provede označe-

ní antigénu radioaktivním izotopem a pak se provádí odpovída-

jící stanovení. Pro tyto laboratorní metody jsou výhodné, z hle-

diska metodiky stanovení, radionuklidy s delším poločasem roz-

padu a - aářením, které se detekuje snadněji než - záření.
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Nejčastěji se používá I , Se , H . V tabulce č. 1 je uveden

přehled nejrozšířenějších radionuklidů využívaných v současné

době v nukleární medicine.

Kadionuklidy se na ONM dodávají v různých formách:

- v injekční formě odpovídajícího chemického složení, určené

přímo k aplikaci (inj, 'Ga - citrát, in j . Ra"mTc0-)

- v injekční forme značené sloučeniny (OJH, B5 S ^ I, **̂ I)

- v generátorových systémech -°mTc, -^In.

Některé krátkodobé nuklidy jsou získávány z tzv. gene-

rátoroých systémů přímo na ONM. Generátor je zařízení, které

umožňuje periodicky oddělovat - většinou elucí- dceřinný, krát-

kodobý radionuklid od dlouhodobého, mateřského nuklidu pevně

zakotveného na sorbentu. Eluce se provádí po opětovném nárůs-

tu aktivity dceřinného nuklidu ( ^ ^ i L L , 99m T c_,6_h_99K T c p

113 S n 118 dní_> H2mlnJ^lh^. H 3 I n ) . S e p a r a c e v .ladnom gene-

rátoru se provádí do té doby než aktivita náplně generátoru ne-

klesne pod ekonomicky únosnou mez (°°m!Pc gen. - týden, ^In

gen. - 3 měsíce).

Generátory (nejčastěji áorbční) se dddávají na ONM v pra-

videlných intervalech jako kompaktní nebo stavebnicové systé-

my, které mají jednoduchou obsluhu. Na stíněnou kolonku s na-

sorbovaným mateřským nuklidem je připojen zásobník s elučníia

roztokem. Na výstup generátoru se napíchne sterilní penicilin-

ka, do které jepřesát přes sorbční kolonku a sterilní milipo-

rový filtr eluční roztok buí podtlakem v evakuované penicilin-

ce, nebo přetlakem injekčního roztoku v zásobní baňce. Celá ope-

race trvá několik minut.

V poslední době je na některých pracovištích ONM používán

také e xt rak ční generátor °°mTc, který umožňuje zpracovávat y % o

s níakoti měrnou aktivitou,připravovaný v ČSSR. Toto zaříaaní

je složitější než sorbční generátor a proto je extrakční ge-

nerátor stabilně instalován na ONM a zařízení se lx týdně plní

roztokem "°Mo. Vlastní separace (extrakce) se provádí 1 - 2x

denně jako u sorbčího typu.
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Takto získané sterilní roztoky nuklidů ( ,
Na^y TcO4) se mohou přímo aplikovat, nebo slouží k přípravě
značených organických látek RP s vhodným biologickým cho-
váním. Pro přípravu RP jsou dodávány tzv. soupravy pro zna-
čení - KITY, které obsahují sterilní komponenty pro určitý
počet diagnostických vyšetření daného typu. Po odpovídajícím
naředění s smísení daných komponent a roztoku radio^ktiv.
nuklidu vzniknu RP požadovaného typu (pyrofosfát, giakanát
atd.), které je určeno k aplikaci.

Zdroje kontaminace

Z výše uvedeného přehledu, vyplývá, že pracovní náplň
na pracovištích 0NĽ je možno rozdělit do těchto základních
činností, které nesou různá rizika radioaktivní kéntaiflinace
LK:

1) Příprava základních nuklidu z generátorových systémů
("-)mTc, -^-^in), analytická kontrola produktu, manipula-
ce s aktivitou u generátoru " mTc max, 25 GBq, u gener.
1 1 ̂ In max. 5,5 GBq.

2) Příprava značených sloučenin pro jednotlivé typy diagnos-
tického vyšetření, anályt. kontrola, manipulace u Tc slou-
čenin max. 2 GBq v jedné přípravě, u In sloučenin max. 5
GBq v jedné přípravě.

3) Ředění HP na jednotlivé diagnostické dávky, aplikace RP,
manipulace a max. aktivitou 18 - 550 GBq.

4) RIA metody, manipulace s aktivijou do 50 GBq.

Všechny tyto činnosti jsou běžné, jednoduché a šasově
nenáročné radiochemické operace. Pracovní činnost na QNM má
vsak některé specifické podmínky:

A/ Přípravu RP ve formě injekčních roztoků je nutné provádět
ve sterilních p o do1 íčkách se sterilním materiálem. Dodržo-
vání podmínek sterilní práce komplikuje a ztěžuje práci
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s radioaktivními látkami a naopak. V některých případech

si dokonce jednotlivé požadavky konkurují a jejich spl-

není je technicky složité. Např. pro práci s otevřenými

zářiči je požadován v pracovním prostoru podtlak;, aby

nemohlo dojít k úniku RK iniino pracovní prostor. Pro prá-

ci ve sterilních podmínkách je naopak požadován v pra-

covním prostoru přetlak, který zamezuje vnější bakteri-

ální kontaminaci JESK. Tuto konkurenci požadavků, je nutné

zvažovat při volbě technologie a využití pracovních prostor.

Vzhledem k rozsaha možných nálsedků, vzniklých při HK ne-

bo BK, je nutné preferovat požadavky pro práci s RL a umís-

ťovat práce s potenciální možností vzniku radioaktivních'

par a aerosolů, do odsávaných prostor - digestoři. Zame-

zení 3K lze úspěšně řešit např. bakteriální filtrací pro-

duktu těsně před použitím.

B/ Drahou zvláštností je časová organizace práce na ONM.

Větší. RF potřených pro požadovná vyšetření během dne

je nutné připravit v poměrně krátkém časovém intervalu,

tak, aby preparáty byly připraveny k aplikaci kolem 8.00

hod. '$*':a -.:r£SEÍEaG6> práce je nttíná proto, aby bylo mož-

né sladit časovou náročnost jednotlivých typů vyšetření

a využít tak maximálně kapacitu detekčních zařízení ('/• -

kamer, •••;?' - grafu). Kumulace několika příprav RF do krát-

kého časového intervalu však vyžaduje vysokou koncentraci

pracovníků a dobrou organizaci práce.

Systém práce jako zdroj SK

Specifické podmínky na OKM významně ovlivňují systém

práce a tedy i riziko HK. Proto jsou zde rozveäeny některé

ze základních zkušeností a zásady práce s RL aplikované do

specifických podmínek OKM.



RK - jsou rozptýlené EL potenciálně nebo bezprostředně

ohrožující člověka. Tota rozptýlení může býti

- nutné, t.j. technologická kontaminace zařízení aparatury,

nádobí, pracovní plochy a pomocného materiálu, která je

nezbytně nutná k provedení dané operace s RL.

- náhodné, (nekontrolované) t.j. HK, ke které dochází ná-

hodně běheza operace s fíL a to buí vlivem lidského faktoru

(roz střik RL), nebo vlivem technických, závad na zařízení a

materiálu (prasklé sklo, těsnění).

Zvolený systém práce by měl přispívat k toůai, aby při da-

né operaci byla náhodná kontaminace, způsobená lidským fakto-

rem minimální, v ideálním případě žádná. Riziko technických

závad je vzhledem k jednoduchosti operace nízké, i když úplně

vyloučit ho nelze.

Základním přepokladem pro omezení náhodné RK je její

lokalizace a zamezení jejího dalšího šíření. Je tedy nuéné

znát pohyb a výskyt RK v daném čase (co je kontaminováno a co

je čisté). Aby bylo možné sledovat pohyb RK, je nutné zajistit

vhodný způsob monitorování, který umožňuje kontrolu RK pra-

covníka nejen po ukončení práce (dané přípravy), ale hlavně

kontrolu RK jak materiálu, tak pracovníka, během vlastní pra-

covní činnosti. Při volbě detekčního zařízení je nutné respek-

tovat typ zařízení a citlivost, se kterou je nutné měřit. Sondu

je třeba umístit tak, aby umožňovala snadnou průběžnou kontro-

lu RK při práci. Umístění a stínění sondy musí být takové, aby

zvýšeno dávková intezita pracoviště (estr. Tc -gen,) nezvy-

šovala příliš hladinu pozadí a nesnižovala tak citlivost mě-

ření.

Dalším faktorem, který ovlivňuje riziko výskytu a rozsahu

RK, je volba a uspořádání prac. plochy. Je výhodné, pokud to

prac. prostor (laboratoř) umožňuje zajistit pro každou rutin-

ní přípravu vlastní prac. plochu (podložní mísu) s nádobím a
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pomocným materiálem a to i v případě potřeby rozdelení plo-

chy ne. část pro sterilní a nesterilní činnost. Tím se vyraz-

te snižuje riziko šíření BK mezi jednotlivými izotopy, HF.

Přitom některý pomocný materiál (pinzety, kleště, penicilinky)

používaný pro daný radionukliá není nutné dekontaminovat, což

snižuje čaaovou náročnost přípravných prací*

Důležitou roli pro zdárné provedení dané operace s RL aá

pomocný materiál (pinzety, kleště, injekční stříkačky a jehly).

Tento materiál je nutné odkládat během prac. činnosti, tak aby

nedocházelo k EK manipulačních částí, které přicházejí do sty-

ku s rukama. K tomu účelu jsou vhodné různé nádoby toulce, ve

kterých mohou být pinzety a kleště ve svislé poloze (je výhodné

rozdělit kleste - pinzety do několika nádob podle použití ste-

rilní; EK *- sterilní atd.). Injekční stříkačky a jehly, které

je nutné během jedné přípravy používat opakovaně, je vhodné

odkládat na stejné místo, dúl stejné polohy, jinak se stávají

velmi nepríjemným zdrojem HK, která většinou snadno unikne po-

zornosti.

Vfclmi důležitou pomůckou při práci s RL jsou rukavice.

Vzhledem k tomu, že se používají obvykle jedny rukavice k ně-

kolika operacím jak s HL, tak pro sterilní činnost, která ob-

vykle navazuje na práci s RL, uůže velmi snadno dojít k ne-

kontrolovatelnému přenosu EK (sterilní filtrace). Je proto vý-

hodné průběžně kontrolovat EK rukavic, a případnou kontaminaci

okamžitě odstranit. ífcfcud jednotlivé operace s RL na sebe bez-

prostředně nenavazují a je nutné je přerušit neaktivní činnos-

tí je výhodné rukavice odložit a použít znovu pouze k práci s

RL.

Metodika dekontaminace

Z uvedeného přehledu vyplývá, že důsledným sledováním vý-

skytu a pohybu RK během prac. procesu je možné omezit tuto ne-

žádoucí RK na minimum.
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Dojds-li k SK, je nutné respektovat tyto hlavní zásady:

- Je nutné zachovat klid, rozvahu a uvědomit si rozsah konta-

minace. Při il je nutné postupovat rychle, ne však zbrkle

a ukvapeně, s vědomím, že při okamžité DK je aožné radio-

aktivní látku smýt obvykle velmi lehce, z jakéhokoliv dru-

hu povrchu. Při zbrklém jednání a neuráženém pohybu po pra-

covišti může dojít k dalšímu nekontrolovanému rozšíření RK.

Při prac. postupu, při kterém dojde k náhoáné bodové RK

t.j. náhodné potřísnění ci rozstříknutí RL na malé plose, je

vhodné provést před dalším pokračovania práce následující opa-

tření:

- u prac. plohy Sjpooložní mísy) obvykle postačí odsát íiL a

místo překrýt vatou nebo filtračním papírem. Totéž je možné

prosvést při HK prac. plochy stolu nebo podlahy, řodinínkou

vsak je znát přesně místo (rozsah) kontaminace.

- U materiálu; který byl nevhodně povrchově kontaminován na

manipulačních plochách je nutné vložit daný materiál do poly-

ethylenového sáčku, nebo na samostatnou podložní mísu a s

náhradním materiálem pokračovat v práci (jedná se předevíia

o pinzety, kleště, injekční stříkačky a obalový materál pe-

nicilinky). ľíení-li k dispozici "po ruce" náhradní materiál,

nebo nemůže--li náhradní materiál někdo podat, je nevhodné

jít potřebnou věc hledat do zásuvky či skříně (HK skladova-

cích prostor). V tomto případě je vhodné používaný kontami-

novaný předmět otřít a pokračovat v další práci. Je však

matné si uvědomit, že může dojít k nekontrolovanému přenosu

RK z předniatu na gumové rukavice a následně na ostatní před-

měty používané při práci (obalový materiál - penicilinka,

nebo injekční stříkačka, která se bude používat i po skon-

čení přípravy RF, t.j. při dávkování RP).

- Dojde-li ke kontaminaci oděvu, jedná se obvykle o potřísnění

vrchní části oděvu (pláště). V tomto případe je nutné konta-

minovanou část oděvu svléknout a vložit do PĽ sáčku, dále pro-

měřit zda HK nepronikla na další část oděvu, nebo zda nedošlo
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ke kontaminaci kůže. Kontaminované části oděvu obvykle po-

stačí ponechat v PS sáčku do snížení aktivity daného konta—

minantu pod přípustnou mez a pak používat jako aeaktivní ma-

teriál

- DqjLe-li ke kontaminaci kůže, je třeba okamžitě kontaminované

místo omýt. Při BK je důležitá rychlost odstranění RL, a proto-

postačí omýt kontaminované místo proudící vlahou vodou (nepo-

užívat teplou vodu) a pak běžným toaletním mýdlem případně měk-

kým kartáčkem. Pokud se DK provede rychle, nečiní dekontamina-

ce EP používaných na odděleních nukleární medicíny žádné potíže

(mimo koloidů). Proto při této lokální RK kůže je tedy výhodné

přerušit okamžite práci. Protože aktivita používaná při jednot-

livých prípravách RF (mimo eluci, extrakci generátoru) je nízká,

není nebezpečí zvýšení vnějšího ozáření pracovníků vysoké. Kro-

zí však nebezpečí navázání RK na kůži a postupné pronikání RK

do kůže a pak dále do organismu, které je u některých radio-

nuklidů - I, Tc, - koloidy velmi rychlé} řádově několik minut).

Tato RK se pak velmi těžko odstraňuje. Pro rychlou dekontami-

naci kůže, je přerušení práce a několika minutová ztráta vý-

hodnější i v časové tísni při vlastní přípravě daného typu RF,

než pozdější UK po ukončení přípravy.

Pokud dojde k fiK, kterou jsme nez chytili monitorovacím systé-

mem během pracovního úkožiu a byla zajištěna až při konečném

monitorování po skončení práce (nebo dokonce až náhodou během

pracovního dne) je obvykle nutné proměřit cej.é pracoviště (pra-

covní prostor, laboratoř, měřící místnost, spojovací chodby),

protože došlo k roznesení, obvykle lokální, RK po velké ploše.

Toto vyhledávání RK je zdlouhavé a časově velmi náročné. Něk-

dy se vůbec nepodaří zjistit všechny kontaminované plochy a do-

cháhí po dekontaminaci k opětovnému nekontrolovanému rozptýle-

ní RK po pracovním prostoru. V tomto případě dojde obvykle k

navázání (sorbci) nebo průniku (difúzi) RK do povrchu pracovních

ploch, podlah, oděvů nebo kůže. Proto je DK obvykle velmi obtíž-

ná a časově náročná. V tab^xoe č. 2 jsou uvedeny některé vhod-
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né způsoby pro dekontaminaci RF. Dojde-li k RK většího

rozsahu - rozlití většího objemu RL nebo RK velkých ploch -

je nutné postupovat při DK podle instrukcí havarijních řá-

dů, vypracovaných pro konkrétní podmínky daného OHM.
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Tabulka o, lj přehled nejpoužívanějších izotopů v nukleární

medicíně

Izotop poločas rozpadu Energie MeV
j částic '\ f~ záření

3 H 12,3 roků 0,018
5 8Co 72 dnů 0,81
6 7 Ga 77,9 hod 0,098

0,182
7 5 Se 128 dní 0,27
" m T c 6,1 hod 0,140
1 1 3 m l n 1,7 hod 0,390
1 2 5 I 60 dnů 0,028

0,035
1 3 1 I 8 dnů 0,608 0,343
1 3 3 m Xe 2,7 dne 0,233
1 9 8 Au 2,7 dne 0,952 0,411
2 O 1 T 1 72 hod 0,135

0,167
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Tabulka 5. 2: Přehled základních způsobů JDK radiofarmak

Povrch - plocha

podlahy

stoly

nádobí

Měřící zařízení
oděv
pokožka

typ

napastované
PVC
umakari
dřevo
sklo
porcelán
sondy
•fcextýlie
ošetřená
krémem suchá

Způsob ĽiĹ

rozpustit a smýt
pastu např.etanolem
saponátyjalkel.
roztok* etanol
feaponáty,alkal*
roztoky etanol
etanol
časová EřC
voda#mýdlo podle
typu EK

Radionuklid poznámka Způsob J3K

chemická forma
J 2
J~

B5-J

OJH-J

Mo-99
Tc-99m

Tc-RP
koloidní formy

In-113m
koloidní formy

kationty

rychlá jodace
kůže a průnik
do organizmu

rychlá sorbce a
difúze do kůže
rychle proniká
do kůže

obecně

zredukovat J

slabým alkal.rozt.OH
izotop.zřed.tj.rozt.J
vod.rozt.NH.+305Í
3O^EtOH; ro z%. sody
+ 3C# EtOH
jod.tinktura +
+thiosíran
roztokem sody
fiziolog.rozt.MJKem,
etanolem
pouze mechanickým oplách-
nutím, časová HC

chelatonem,pouze
mechanickým opláchnutím
časová DK
chelatonem



J. Severa, J. T'm?jfl, VIVDÚ i-Jradec Králové

1 . Povrchová kontaminace o?ob

ľŕí práci s roztoky e práš! y i.'že docházet jednak

ke kontaminaci pracovních či ochranných oděvů, romô-

cek a prádlp., ele také k e '••. ontami naci nechránených

?ástí t*] a /obličeje, šije, zápästí rukou apod./. ^on-

t^minace okolí nosu a úst ._.e vAtným upczorněním na mož-

nost vnitřní kontaminace.

Povrchiová kcntaminace se u^kucečňuje prostřednict-

vím řízných mecharp smů a přenosů. Při povrchové konta-

minaci f\e kritickou tkání především bazálni vrstva po-

kožky, kteří je překryta přibližn" 0,05 sž 1 rrjr. vrstvou

vítMnou již zrohovatřlych buněk. .Oávka v bazálni vrst-

vě je předávána zejména zářením beta, pro které" zmína

tlouštky stínící vrstvy citeln? iB?ní poměr skutečné po-

vrchové dávky a dívky v b^^ální vrstv?. íJe^enrm tento

pocěr, ale i garaotny příkon povrchové' dúvky n s jednot-

kovou plošnou aktivitu, jsou závislé n? energetickém

spektru záření beta. Loto spektrum je variabilní, nebol

se m*ní v závislosti na radionuklidovém uležení konta-

minantu /mpř. při V.r-ntsn:inaci kůže směsí štěpných pro-

duktů nebo -orou.ími produkty/.

2. Poškození kůže ozářením

T-'óže je považována za mnohem mén? náchylnou

/než např. gonády, aktivní ' c3tni dřeň, ňtítná žlá-

za aj./ k vývoji zhoubné rakoviny po ozáření, "ľ cílem

omezit výskyt stochastických áčinkô. na přijatelnou

úrrveň 5 předcházet nestocha^tick/in účinkům, byla při-

jata jako limit expozice ozáření omezených čistí kůže

/rukou a předloktí, chodidel a ketníků/ během celého

pracovního období živots dávka 20 Gy.

Dávkové příkony v kůži od čistič beta pro různé

energie při Kontaminaci kůže ZA sucha plošnou -iktivi-
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tou 37 )'Rq.cP jS's ovedlx ve sborníku z kurzu de-

kontaminace v rnce 19?3 /1/.

P-rvrcbová kontaminace vede k určitému, nejšasto-

ji loVíílizrvancciU, ponl. ožení kůže °. dostupných sliz-

nic. Pc° ..radi 3ční poškození kůže :T; í obvykle charakter

radiodermalitidy. ''rojevy r>. důsledky nkutních kožních

zc~n závisejí ns velikosti ' a. t...r;inované plechy, na

její lokalizaci, na d-Svcc: '" b^orbovoné kůží a její

disiriťuci v jednotlivých vrstv'r.h l'"že c no druhu

i energii zuření. Tytc faVtory ovlivňují dobu laten-

ce a dynamiku projevu prš1-ožení kvže: I. stupeň-zs-

rudnutí /'erytám/, IT. sťjpeň-tvorbs puchvřů/eclóm/,

III. z t,upeň-nek;rózG t\:,'-.r/i.

Hodnoty plošné íik^.ivity povrchu t.?]a r-dionk tiv-

ními 1 Itkara: , jsk je -t̂ r.ovuj<.- núvrb novelib^ce Vyhl.

59/72 3b. /2/, jsou velice nízké, tsVže pri jejich

dodržení ne; řže dojít k jn>' cnu': oli poškození Yvze ani

ke vzniku pozdních následků z oziření. Dodržovat tyto

hodnoty v božné praxi ;je reálne'. ^ překročení akčních

limitů dochází zpr°vidl-'1 jen při mimrř Idných situa-

cích nebo při nedrJr íov .',ní zAp,."d be^ pecnoiti p ochra-

ny zdnví nři príci s otevřenými EÍřiči

3. i-ypy v .zeb r ? d i o a k t i v n í r h 1 ' í.ek ° kůží

V z vvis los t i na f yzi '•• ' ] n x c^e- i ck •', ch v l a s t n o s t e c h

rf idionuklidů irohnu vznil .ot r í m á typy j e j i c h vazby

?, k ů ž í , o d l i I'u j í.c í se ne.'<?n " ccb^n-j "mem, Pie i e n e r g i í

vazby, t x i s t u j í č t y ř i typy va^eb r^-Iicnukl idu s ků.-

ž í / 3 / :

1/ ' echanieke v s d r í e n í pevných č í s tece lc , č i rozteku

radionukl idr ra pr-vrchu i " pc^ec':: kůže.

2/ Fyzi!;'.'] ní sV-or^ce nsdi ? r c i r vc.r. ,'c;' Tolekul a do j i s -

té rcíry i ••oloid.a.

3/ Ior-tori xnn/ e f e k t , k terý je '• l ? v n í p ř í č i n o u vezby ra-

d i o a k t i v n í c b 1 'itek ^ ků/.í. j e tr. d.J ro d r;., že r ;°z-

né b í l k o v i n y , í- niciiž je ků.íe •=• 1 r'• f >"• a / k o l l n ^ e n ,

sll.umin, :err">.in, e l v ^ t i n / ";ROU '••mfoternľ.ho c h a r a k t e -

r u . Ve vodném oro~t,řcdí ??e v důsledku p o l a r i z a c e bu-



dnu v kyselem prostřed Ĺ jvsc^iiset zúsoňití skupiny

bílkovin typu F N ECOCH schopné vytvářet sole

3 an ionty kyselin, zstínicc v zJsadi té:;: prostředí

budru vznik-1 karboxylové -skupiny typu FLN-N-CCC"

schopné reagovat s koti onty.

4/ Chemosorpce - k té drchází tehdy, jestliže radío-

nuklid vytváří s °to!ľ.y látek přítorrn>'ch v kůži pev-

nou kovalentní vazbu. Je charakteristické pro soli

těžkých kovů. j,vl ;Hě pevnou vazbu vytváří kationty

Zr, Th, I-a, Ce, Fe, Cr, které s polárními skupina-

mi bočních skupin -COOH, -NHp a -OH i peptidovými

skupinami vytv-urejí nerozpustná vnitřní komplexní

mnohojaderné sloučeniny.

4. Kesorpce radioaktivních látek K;ží

Při kontaktu kůže " roztoky pronikají radionuklidy

rychle <io kůtě r roz;nistují se do celé její hloubky.

Hlavním ftecbc-inisce/r. průniku je prostup potnínii a mazo-

vými žl.ízami. "Po průniku prakticky ihned reagují, zej-

ména s bílkovinami kůže.

V důsledku průniku /resorpce/ radioaktivních l.Hek

kůží může dojít k vnitřní kontaminaci or^^ni°iru, ale

zejména k ozáření jednotlivých vrstev kůže* Dávky jsou

závislé na plošné aktivit", ch?r.akteru kontarninantu,

•stavu kůže P čase uplvnulén od J<or5t.?m3nsce. kinetickou

studii distribuce aktivit e d^vek v různých hloubkách

bazálni vrstvy kůže kpnt-an inované H, J í s, " "r,
9 oři O A 1 '

- J'Pu a Am uskutečni?, íienson / M.

Celkově vstřebané množství radiosl-*,ivnírh 1:. tek

kůží z.íívi.31 n~: 'Lflvu kůže. Porušené kůže /při poraně-

ních, popáleninách, polept-íní aj. poškozeních/ je jed-

nou z v'znair.nych vstupníclr: bran kontr^invntu do orr"j-

ninmu. .11 j i n a spol. /'j/ zjistili, -'.e poranxnou kůží

je ^J''r rescrbováno 2OOx více než kůží nepoškozenou.

Týž sutor se spolupracrvníky / j / sledovali závislost

proniklého množství J'Cs -?. y<"3r kůží r." rozsahu

/hloubce/ poleptání kůže kyselinou dusičnou r;" 2 ný c h kon-

centrací. Nalezli pťiQou závislost průniku radionuklidů
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a jejich prvotní depozice v organismu na koncentraci

použité kyseliny dusičné.

Naproti tomu P.sžin ?.j. /7/ nenalezli závislost

mezi hodnotou resorpce '" LFo kůží a koncemrací kyseli-

ny dusičné při 24 h kontaktu roztoku polonia v 0,G5

až 0,3 N HNO,.

Vykouřil /S/ "tudovsl experimentální nn krysách

vstřebávání y-3r, ^ Cs a Ce, jakož i směsi štěpných

produktů z neporušené kůže a z popálenin II. a III.

stupně u neoz.lře^ého organismu a u organismu ozářeného

bezprostředné předtím celotelcvě dívkou 5 Gy. ^romě

jiného zjistil, že největší vstřebávání radioaktivních

látek nast.ívú u popáleniny III. °tupn^t tj„ tam, kde

je nejvíce poškozena kožní bariéra organismu, ózúření

dávkou 5 Gy bezprostredne, ani v proběhu nemoci z ozá-

ření, s ta li sticky významně neovlivnilo vstřebávání ra-

dionuklidů, jak z neporušené kůže, tok í popáleniny.

V našich experimentech jsme sledrVali při součesné

kontaminaci roztokem rychlost resorpce ' Co, 3ř,

t s s ^ Ce kůží krys v závislosti ns čfise. Rylo nale-

zeno, že resorpce je závislá ha dobS kontaktu kontami-

nantu P kůži a na chemické formě a vlpsinostech stopo-

vého množství r'ídionuklidu, Z rostcucÍK časeic kontaktu

radionuklidů resorpce vzrůstá s dosahuje jaké°i dynamic-

ké rovnováhy. Maximální resorpci vykazují radienu>lidy

prvků I. a II. skupiny periodického systému, mající vý-

razni elektropozitivni charakter 3 malý iontový poloměr,

5. Dekontaminace kůže

'). 1 . "etody dekontaminace k.°že

Podle rozsahu a cíle lze rozdělit metody dekcntr-

rľiinace r:~ dekontaminaci č-.istečnou a úplnou.

Č í s t e č n o u de'. ontaminscí rozumíme cílené

působení dekontam"načníroi prostředky na vymezenou část

tSls, především nekrytých částí tr'ls /nejčastě.ji rukcu,

obličeje, šíje/, d-ile výplach úst, nosu o sncjivko;ých

vaků a výt"r uší.

Cílem částe-iné dekontaminace je v co nejkratším
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čase co nejúčinněji odstranit radioaktivní látky z ;aíst,

odkud by mohlo dojít k jejich přenosu na delší čisti tě-

la /např» z rukou/, na odiv, prádlo 3pod. a díle, oby by-

lo z°bráň?no možnosti vnitrní kontaminace.

částečná dekontaminace je zpravidla zahájena pc-

2ji?>txttí povrchové kontaminace, může však být provádína

jako preventivhí opatření v rámci radiačn^-hygienických

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zdro-

ji ionizujícího záření. Prcv.idí se v pracovních přestáv-

kách a při každém opuštění kontrolovaného pásma.

částečná dekontaminace by měla nebo môže před-

cházet úplné dekontaminaci osob.

Ú p l n á dekontaminace se provádí s cílem v ma-

ximálne" rozumní dosažitelná míře snížit povrchovou kon-

taminaci osob.

Úplná dekontaminace osob /ÚDO/ se převádí mimo

kontaminované prostory zpravidla po spínání pracovních

úkolů nebo ihned u osobt které byly v okruhu kontamina-

ce po vzniklé nehodě. Bezpodmínečně 3e provádí ve všech

případech, kdy po provedeni částečné dekontaminace úro-

veň kontaminace pokožky převyšuje prípustné hodnoty.

Je vhodné provádět úplnou dekontaminaci po každém skon-

čeni pobytu v kontaminovaných prôätorech^ po skončení

směny, po manipulaci s kdntaminovanbu technikou, po de-

kontaminRčních pracích4 po opušťlhí prostoro zasažených

radioaktivními látkíar-íi

Úplná dekontaminace osob se provádí v tzv. hygie-

nických smyčkách, které se dělí no svlékárnu, umývárnu

a oblékárnu. Hn obr. 1 je schema ickjr znázorněno nr-co-

viStě pro úplnou dekontaminaci osob /hygienické smyčky/.

Osoby procházej třídícím s i-anovištín, které

je rozdílí na konta^inevané s nekontsminovanc. kontami-

novaní odloží ve svlekirně odiv, prádlo, obuv a cenné

věci /osoí-ní/ uloží do "áčku, který op^fí zdravotník

/dozimetrista/ jmenovkou ?. vezme sáček do úschovy.

Zdravotník zjisxí, zdo případné poranění osob nebude

bránit provedení dekontaminace. Bud upevní na prranéná

místa száza a TI: folii, nebo edešle zraneného de závod-
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ního zdravotnického zařízení. Zdravotník současně

převezme osobní dozimetr je -notlivýcb osob s podle ty-

pu buď provede ihned jeho vyhodnocení a provede o výs-

ledku maření záznam nebe předá dozimetr dozimetrické

službě. Dojde-li k překročení přípustných hodnot ozá-

ření, blisí tuto okolnost ihned vedoucímu pracovníku

závodního zdravotníckeho střediska. C každé přicháze-

jící osebě provede záznam do příslušného formuláře

/základní osobní data, datum iríření, výsledky měřeni

povrchového zamoření/. Pracovník dozimetrické kontro-

ly /dozimetri sta/ zjistuie -IÚSLO s nejvyňším zaaořením

a upozorňuje kontám;novančho, aby věnoval zvýšenou pé-

či tírrto místům při dekontaminaci.

•':OXOE: přicházejí osoby do umývárny /do sprch/.

Zde pe umyjí pod sprchali teplou vodou a mydlen; za

použití iT-í'-'kých kartáčů nebo zinek. Zvlášt důkladně

si nejprve myjí ruce, šíji, obličej e části těla po'.'ry-

té vlasy s chlupy, V •umývárně si také vypláchnou ústa,

nosohltan s oči. Zvýšenou1 péči ;je třeba věnovat umytí

mezi prsty. Je-li to n:ozne, ostříhají <íe nehty,

ve z,vl letních případech bude nutno ostříhat, případně

i vyholit vlasy. .Jinak postačí důkladné uc.ytí V1P.SŮ

šamponem.

T'ři dekontaminaci ne^mí dojít k silnému podráždě-

ní kůže .9 ajech-ihickóftu prtruíení jejího povrchu, iroto

opekujeme dekontaminaci ^en tolikrát a použijeme jen

takových prostředků, které urrožní snížit stupeň kon-

tstiiinace n9 minimum bez pcruíení kůže. Ta nás to, kte-

rá byla prncovníken kontroly o^n-íčena j^ko siln" ken-

tsiTíinovaná, se dekontaminují roztoky zvláít k torau ur-

čenými, případnx prjiocí jiných pomůcek. Použité žínky

nebo fázové tampony se od*lade jí do sborné nádoby,

ř-otoci se deV ontar-inovená rípta ^nnvu omývají vodou s

mýdlem.

Te žádoucí, aby ^noučt^ní sprch í'ylo oviť'iáno

šlapkami a vod" měla stalou, automaticky regulovatel-

nou teplotu. Výhodné je použití průtočných kartáčů,

p irčkkým vlMser při vhodně zvolené tlouštce vlasu.
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Při východu z umývárny /u vstupu do oblékárny/ je

další stanoviště pracovníka kontroly, který vrací zpět

do umývárny osoby, u nichž dekontaminace nebyla dosti

účinné P které jsou i nad.'íle kontaminovány nad přípustné

normy. Jestliže se c-ni opakovaným důkladným umytím nesní-

ží stupeň kontaminace pod přípustnou hodnotu, jsou tyto

osoby předány zdravotníkovi,který zařídí jejich odeslání

do zdravotního středisko. U týchto osob /zejména při

nálezu vyššího expozičního /dávkového/ příkonu gama

v oblasti prsou a břišní krajiny/ je podezření z vnitřní

kontaminace. Do závodního střediska se odesílají i osoby

s r&znýn druhem drobných kontaminovaných poranění,' kte-

rá vyžadují odborné lékařské ošetření. Ostatní osoby se

oblečou e odcházejí na místa určení.

5-2. Cložení roztoků pro dekontaminaci

v dekontaminaci kůže je možné použít

a/ roztoky:

- kyseliny citrónové 1 až 3A hn.,

- kooplexotvorných l.itek /nopř. 0,5 ež 1 2 hm. dvoj-

sodné soli kyseliny etyléndiamintctraoctovt -

- Komplexonu 3, nebo trcjsodnd r-'Oli kyseliny diety-

léntriaminpentaoctcvé, 0)25 až 1 '• hm. hexameta-

fORfoťečr.anu sodného/)

b/ vícekomponentové roztoky, napři:

- 0,5 až 1 ľ hi?, saponátu nebo mýdle + 0,7 % hm.

hexametaf osf orečnanu so-lného ,

- 1 1' hn. kyseliny citrónové + 0,5 % hm. trojsodné

soli kyseliny dietyléntriaminpentaoctovó + 0,3 9' hm.

saponátu,

c/ mýdla speciálního složení se zvýšenými dekontamir;sč-

ními účinky /výrobky k. p. Setuza TJ-tí n. L. , Čs. pa-

tent/,

d/ n.ycí suspenzní prostředek Diî CNT /výrobek k. p. ''os-

mos, Č4clav, čs. patent/, obsahující krca^ základních

komponsnt abrazívni l.ítku, komplexpLvorné sloučeniny

a jemně mletý ionex.
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5. 3. Hlavní zásady uplatňované při dekontaminaci kůže

Tyto zásady jsnu uvedeny ve Sborníku referátů de-
i

kontaminačního kurzu z roku 1933 /!/.

1 . OEVEKA J. , KNAJFL J. : Kontaminace a dekontaminace

Vúže. In: Sborník referátů prednesených v dekcnta-

minačním kurzu. Fež ÚJV 1933i

2. Návrh novelizace vyhlášky Ministerstva zdravotnictví

České socielistické republiky o ochraně zdraví před

ionizujícím ziřením /č. 59/72 3b./.

3. ILJÍN I, A.: ľíadioaktivny;ie veíčestva i koža.

"D-skvs 1972.

4. HEN3ON P. \ť. : Prit. J. Kadiol=, 46, 1973, «J. 45 - 45.

5. itJIN T.„ A.: Health Pnys., 29,. 1975, č. 1, s. 75 - 30.

6. IT.JIN I. A. äj.: .̂ ig. oariit., 1981 t č. 10, s. 33 - 41.

7» BAŽIN A. G., AITUCHOVA G* A., I-AHFfíTOVA I. I.: Gig»

Csnit., 1931 j ě. 12, fe. 70 *- 72.

3. VXKOJĚIL I.: Radioaktivní kontaminovaná rón-s při ce-

lot^lovém ozáření a účinnost její dekontaminace.

In: Sborník vědeckých prací vLVDÚ JEV Hradec 7rilovc,

sv. 91, 1931.
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Obr. 1 Schéma tr.ísta úplné del^ontaroin^ce opob

ZZS - sávodní zdravotnickd ňtřeáir.ho; K - stanoviStš pra-

covníka kontx"ol^ kontaminace; Z - stanovišt? zdravotníka

(lékaře); TS - třídicí' stanoviště; Ľ - nááob^ s dekonta-

minačním roĚtokeni; S - sběrná-nédoba na použité tamponj1
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J. ~evera, J. Fínajŕl, VIVDÚ Hradec '-'rulové

Ú v o d

Tkaniny JTOU základním materiálem pro výrobu pracov-

ních oděyů a prádla. Nejčsstřji užívanými jsou bavlněné

tkaniny a směsné tkaniny, nepř. v kombinaci bavlna - po-

lyester, bavlna - silon apod. Spíše vzácně ji jsou vyr-.b?-

ny také oděvy a prádlo na bázi vlněných tkanin.

bavlna, vlní*, a umělá vlákna /~ilcn, polyester/ pat-

ří mezi materiály c malé kapacit" výměny iontů, jejichž

kapacita s rostoucím pH vzrůstá, Javlna náleží mezi celu-

lózové materiály a je nejflůležitxjřím textilním materiá-

lem. '"á výhodné hygienické vlastnosti a vykazuje vlastnos-

ti slabého katexu a je tedy na svůj povrch schopna vázat

radionuklidy, které se budou v polárním prostředí nachá-

zet ve formě kationtů /napr. radionuklidy Cs, Bb, 3r, Pn

sj./.

Naproti tomu vlnu řadíme mezi proteinové materiály.

Proteiny jsou makromolekulami látky, jejichž'molekuly

jsou tvořeny jednoduchými ami nos.ciwíckýnii zbytky, které

jsou vzájemnš vázány v̂ýrr.i karboxylovými a aminovými sku-

pinami. Proteinová makromolekula může mít vlastnosti jok

slabého katexu, tak i slabého c3nexu, a to v závislosti

na pH prostředí /v kyselem prostředí vykazují vlastnosti

slabých snexů n v zásaditém pak vlastnosti katexu/.

Umelá vlákna patří do skupiny mále reaktivních, che-

micky relativně stálých meteriál'i o velmi raalé výro=nné

kapacito. Tezi textilními -a-.eriály jsou nejvíce zastou-

peny polyamid, prlyester a polypropylén. Jejich povrchy

jsou málo kontaminovatelnó a snadno dekontaminovatelné,

a t,o jak v polárním, t?k. i v nepolárním prostředí.

Při práci, zejména s radioaktivními roztoky, pr.:'.5-

ky a aerosoly a obecni při používíní "racovních od~vů

a prádla v kontrolovaných pásmech, dochází jednak k je-

jich bížnčmu zaSpin-íní P jednak v menší či v^tší míře



- 29 -

ke kontaminaci ilonin.

Vři plošných aktivitícb cd*vů či prádla nn-l -=mřr-

né hodnoty plošné aktivity pro stanovení odvozeniach li-

nu tů s vyšetřovacích úrovní povrchové kontaminace, uve-

dených v návrhu novelizace vyhlášky L'Zd č. "ŕJ/72 "ľ!b. /!/,

je nutno od?v - prádlo výraznit, případn* dekontaminovat.

Vysoká cení? od'vô s prádla a jejich značné životnost nu-

tí organizaci providet dekontaminaci cd*vů a prádla.

^ontoininovaná tkanina je potenciálním zdrojem vněj-

šího ozáření pracovníků a současní může způsobit jejich

povrchovou, ale i vnitřní kontaminaci, e to tehdy,

jestliže od*vy a prádlo byly kontaminovány zs sucha, tj.

radioaktivními aerosoly 3 prášky.

Cílem dekontaminace od'vu a prúdia je -snížit na

rozumní přijatelnou mez jejich plošnou aktivitu při vy-

naložení společensky únosn/ch ekonomických nákladů.

Dekontaminaci ckr.nin považujeme zs proces, kterým

j<?ou narušovány vazby nezi k.ontaminantezr. =1 tkaninou,

přičemž podmínky, za nichž je tento proces uskutečňován,

jsou voleny tok, aby bylo dnsraženo rafiximální desorpce

a potlačeno ?.d°orpce /redeposice/ chemických forem

kontaminantu,

'•'ontrnjinnnteir, ro£umínie radioaktivní látku nežá-

doucím způsobem rozptýlenou a potencionální nebo r?í~

mo o^roíující zdraví člověka.

1. Zpíscby kontaminace tkanin, druhy vazeb kontsrrinsn-

t.u s tkaninou

Tkaniny TP.CY OU fc;/t Inntaninov.iny:

z? ?ucha, jestliže je '-ontnrr.inace způsobena prachy,

aerosoly n jestliže tkaniny již '-rnntairiinovPRe nepřiň-

I3' včetně prevedení deknntí~.Eiin?c e clo .styku s vodou,

-í.a mokra, je--li kcntaíninoce apůsebena vodnýai roztoky,

případní jestliže k dekentan;naci tknnin byly použity

vodné del onisnžnačni roztoky.

Druh vazby vznikající, mezi icntaciinrntem a tka-

ninou je závislý na ř^d* faktrrť, Tezi které
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náleží fyzikálně chemické vlastnosti jak tkanin, tak

kontaminantu, ale i prostredí, v nSrnž ke kontaminaci

tkanin dochází.

Vazbami kontaminantu nn tkaniny z-ê ûcha mohou být

např. mechanické zachycení částeček jak ni povrchu tkani-

ny, lak uvnitř tkanin. Hlavní příčinou ulpívání radio-

aktivních částic na tkaninách je sdheze. Adheze je podmí-

něna molekulárními, elektrickými, cculombovskými a ka-

pilárními silami.

Hlavním procesem, který se uplatňuje při kontami-

naci tkanin za_mokra, tj„ především roztoky radioaktiv-

ních látek, je iontová, molekulová B koloidní

Vazbu mezi povrchem tkoniny a pří~,luínou existenční

formou radionuJ li;1u /iontovou, .molekulární, a to jsk

prosté, či komnlexní molekuly i koloidní, o to jnk pra-

vých koloidníc h forem, či nepravých, tzv. peeudokoloidů/

lze účinne" nerušit e Lím dosáhnout účinné desorpce /de-

kontaminace/ jen na zaklad? konkrétních znalostí n slože-

ní a vlaf> ,no"5tech kontami nsntu, k on t ára i novenám povrchu

a prostředí, v nŤrož se proces kontaminace a dekontamina-

ce uakutečňuje„

Je nutno poznamenat, že i zdáni?vě bezvodá organic-

ká rozpouštědla obsahují stopy vody, a tok je nelze po-

važovat za čÍ3tX; nepolární a neumožňující vytvořit

některou z typických chemických forem stopových množství

radionuklidů.

2. Metody dekontaminace tkanin

Suché metody dekontaminace jsou takové, u kterých

je vyloučeno použití polárních rozpouštědel, zejména

vody a roztoků dekontaminačních 1Itek v tŤchto roz-

pou^tSdlech.

ľ'ezi nejznámější patří:

- vyklepávání

- kartáčování

- vysávání.
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Uvedene netody mají své významné raí^to v dekonto.Lii-

naci tkanin, a to zejména tehdy, jestliže ke Kontaminaci

tkanin došlo rovněž za sucha. V tomto případ? jsou vysoce

účinné a procento odstranění se pohybuje, v závislosti

na typu tkaniny, charakteru kontaminar.tu, intensitě de-

kontaminace apod., mezi 50 až 90 1. .Vsjí velikou výhodu

v tom, že jsou snadno dostupná ••=) proveditelné i jednot-

livci. Uvedené rretody by ~i*ly předcházet metodám dekonta-

minace za mokra vždy tehdy, jestliže byly tkaniny konta-

minovány pouze zs sucha. !ři krntr.m'. naci tkanin za rnokra

jsou prakticky neúčinné, v dekontaminaci jr'ou používánv

kartáče, klepaee, vysavače a ultrazvuková čističky.

K mokrem metodám dekontaminace patří takové, joko

napr. namáčení a praní ve vodných roztocích tenzido a dsl-

áích látek, zvyšující efekt dekontaminace, dále pak kom-

binované metody /např. Intensol a JUBI/, U kterých je

sloučeno chemické čľ5t§ní ••"• praní v jeiiný proces, a ta-

ké cher.irkó čisfní v nepo.1 írnírh rozprušt?dlech.

2.1. Dekontaminace tkanin namičením a praním

V t?b. 1 uvádíme jako příklad postup pťaní od^vu

a prošla používaný v E80 V-l Jap.lovské '-ohunice.

ľechnologie vychází z nsŤich zkušeností .« význa-

mem namáčení v kombinaci s následným praním v roztocích

deter^enti? a koí?p] exotvorných látek.

2.2. Jekcntaminace tksnin chemickým čiít^ním

;\'f záklndž literirní^o prôs^umu a našich experi-

'mentálních vvsledkň jsme dospíli k následujícím zóví-

rům.

\kanin chemici:ý•:; čištěním v pro-tředí

organických rozpouštědel /Lricrloretylén, tetrachlorety-

lén, tetrach.lcrraetan, t^žký benzin, r:;ersoly aj./ má řa-

du výhod. Iredevšííľi zkr.-cení doby nutné k dekontaminaci

/nutná doba či^t-ní je krr-tší než doba praní, ?• sušení

je rovněž podstatně kratší/, .uel̂ í přednost, metody spo-

čívá v tôni, že :Bálo polární prostředí č-3-tečnč brání

přechodu radioaktivních látek z roztoku na povrch tka-
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nin a tím potlačuje možnost absorpce radionuklidu.

Chemickým čištěním jsou tkaniny méně" pcškpzovány.

T/ro;;i5 toho běžný prací proces CPC tkanin, které

byly .?oučasn* nejen kontaminovány radioaktivními lát-

kami, ale také znečištěny cuky /oleji, mazadly/,

neodstraňuje s dostatečnou účinností radioaktivní

kontaminant. Je tomu tak proto, že tulry narukují

strukturu OPO tkanin. Vseck /2/ to vysvětluje tím,

ze vló.kng se zdánlivé hladkým povrchem, jakými jsou

•syntetická vlákna, nejsou zcela proste struktury.

'Vak např. polyesterová vlákna dost-'.va jí v pr-°b*hu vý-

roby a zpracování trhliny, které zasahují hluboko

dovnitř vlíkna. Přestc, že nej jemní jčí. kanálky mají

průměr menňí než 20 nsa, postačí to, aby umožnily

olejům a tukům vstup dovnitř vlákna. 1 o může být jed-

na z možných příčin, které mohou objasnit úpornou

přilnavost olejová *píny na polyesterových vláknech,

jakož i 3ilnou absorpci rozpouštědel jako je per-'

cbloretylén. Přítomnost dutin o difúze olejové špí-

ny do nich byla také prokázána porrcí rentgerío-*

gramu. Alkalické roztoky zpôsrbují zdr^n^ni povrchu

polyesterového vl-íkna. Struktura ^rikrrkanál^ů se mů-

že iĉ nit fixací ze tepla b̂ herc úpravy tr-anin.

Z-:-jímavé jp.ou také výsledky Vaeckcvs °tudia

vzájemných účinků mezi pigmentovou a msstnou špínou

při pracím procesu dvou vzor)--č tkanin /jeden z čis-

té bavlny a druhý ze směsi polyesteru a bavlny

55:35/. ."roti očekávání snižuje m^tná špína depozi-

ci pigmentové 3pín^ Jia bavlnšné tkanin:, zatímco de-

pozici ns tkanin? z polye-teru a ťjvlny spííe poně-

kud zvyšuje. Tím je nok ;záno, že ~astná špína hra-

je při adhezi hydrpfc-bní pig-mer-tnvé špíny určitou

roli. u ľ-ydrofilní bavlny snižuje adhezní síly, zs-

tímco u hydrofrbního polye^tercvéhn vlákne je ne-

patrně zvyšuje. Dále bylo nalezeno, že s rostoucí

koncentrací elektrolytu vzrůsti depozice pigmentové

špíny /sazí/ u obou typů vzorků tkanin v lázních

/jejichž pH = 7/ s nízkým obsahem tenzidů /cca 0,1
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s. i "V.
Samostatnou část práce /2/ tvoři problémy při čiš-

tění v emulzích vody a organických rozpouštědel. Opro-

ti chemickému čištění 3 ze při cberr.j ckém či^t'ní v emul-

zi provádět také všec-my pomocné operace jako je bale-

ní, optické zjemňovaní atd., zcela bez obtíží. Dokázal,

že proteolytické účinky enzymů v emulzích z vody

a percbloretylénu nejsou vůbec brzdSny a že odstraňová-

ní proteinových skvrn /krev, bílkovino/ probíhá stej-

ně dobře jako ve vodnjrch roztocích. Ve všech t-;chto

případech, rnusí být použito dostatečného množství vody.

V tab. 2 .jsou uvedeny experimentální vý-.sledky de-

kontaminace OPO tkanin uměle kontaminovaných roztokem

směsi štěpných produťtů. Z tabulky je zřejmé, že není

podstatného rozdílu v dosažené celkové deknnt?minačni

účinnosti mezi benzinem a perchloretylcnem. Pôvodní

plošné aktivita tkanin se ^nížila přibližně 10 x. Che-

mické čistyíní má vysokou účinnost tehdy, predchází-li

dekontaminaci tkanin namáčením a pr-nním /3A

Experiment Hni j-rne rcvníž ovSřrvali účinnost de-

kontatninaóe namáčením ve vodn^-nrgp.nických emulzích

s přídavkem tenzidů vzorků tlrr.nin z odívů kontaniinova-

ných provozním kont-minanteT. v JE V-1 , které hodno-

tou plošne aktivity 1 ,o'j 11 C 3q.cm /'>̂ ŵ pCi.cm" /

nileží mezi nedekontarrdnrVa telnč. Z v Riedku /4/

vypl/vá, že nejvyšší dekorttaisínačni účinností /£Ú/ • ylo

dořezáno při n-A^.&čení. do ť'chto reztokň:

- percHoretylén /'ój K- obj./ + voda /29 X obj./ + 1 % hir.

benzinové mýdlo + 1 % hm. DUBAIÍGL /DÚ 65,ô •%•/,

- perchloretylén + 1 % hm. benzinové mýdlo + 1 % hm.

rYNTÄľON U /DÚ 65,2 ^/.

Dále tyto vzorky tkrriin byly vyprány v <33tské prač-

ce PI^O /výrobek NDR/ v prací lázni 331 K, po dobu 20 mi-

nut, o složení: ZRNIT 4 g.l"1 + Komplexon 3 1 g.l*"1 .

Celková dosažená Dd namáčením a praním činila pro

tkaniny namáčené v prvém roztoku /emulzi/ 83 # a ve

druhém 95 %.



- 34 -

LITERATURA

1. Návrh novelizace vyhlášky Ministerstva zdravotnictví

České socialistické republiky o ochraně zdraví před

ionizujícím zářením /č. 59/72 3b./.

2. vA.ECK á.: Praní a chemické -čištění, 1979, č. 5,

«J. 24 - 30.

3. '̂'"VERA J. , *TíAJFL J.: Dekontaminace tkanin chemic-

kým čištěním. /Výzkumná zpráva podle 113 9/01/.

Hradec Králové, VLVDÚ JEP 1931.

4. 3EVERA J., r N̂A TFL J.: Výběr detergentů. pro dekonta-

minaci. /Znriva výzkumu podle Y-Z 1/83/. Hradec ̂ ri'-

lové, VLVDÚ JEP



- 35 -

1 Technologický postup pro prsní od3vu B prádla
A ^

o plošné aktivito do 3,7.104 Bq.cm~c /do 100
pCi.cm "/, používaný ve speciální pr-ídeln*
EBO V-1 v JasloVských Bohunicích, pomocí prač-
ky PAC 90 D

Operace
Spotřeba pracích prostř,

/jsi '
/]/ i /K/ /min/ Alfs Syntron B; Zenit

Náplň :Teplota Čas

Namáčení •

ll'ácbäní
Praní 1.
Yáchání I
Praní 2.

ifácháni

Máchání
".'áchání

450

540
360
540
350"
540

540
540

; 303

' nízká '

í 333
; 303
'' 353 '.
Í 3 3 3 •
j 303 i
\ 303 :

g

2
5
o
'_

3
3
3

900 450

H

90 -1100
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Tab. 2 .Oekrntsminační účinnost - DÚ chemického čištění
s následného praní OFO tkanin umxle kontamino-
van/ch rozioksn. SKOSÍ štěpných produktů

DÚ při chemickém čištění • DÚ následného
/ o/. / I

\ praníbenzinem ! perchlor-
etylénem

23 - 1

21 Í

21 í

1 9 - 2

/i/

85 í

j 79 - 1

| 91 - O

! 39 í 1

Celkové
DÚ

90 ±

S3 Í

93 í

/

1

0

0

91 í

Doba čištírfí i pření 20 mini '.eplbta čistící l.Szně

293 - 2 K , prací lááně 323 ' 1 K. Počet vaorků ve -3ku-

5 6.
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DEKONTAMINACE POVRCKH Z ORGANICKÝCH

Fk Šmiroutáj VŽCHT. Praha

Dekontaminace povrchů předoištů z organických pc-

lymerriích látek nebo polymerních podielových krytin

či povlaků znamená ^nížit aktivitu nebo ji př_'.mo odstra-

nit. To lzfe omytím bud" čistou vodou nebo dekontaininační-

mi roztoky. Nejúčinnější odmoření povrchů by bylo mytí

prcu:'ieto vodýj nebe dekontaminsčního roztoku, i'o nelze

vždy zajistit. N*kdy je třebe ponechat dekontaminační roz-

tok pňaobit delší dobu nebo ho op-knven- nanášet v mini-

málním innožslvíj tedy otírat zanořená .xí-íts. V tomto pří-

padě dochází i k mechanickému strhúvíní kontamiri"ntu.

Velmi dobr.vn.1 '.iekont"minfčním roztokem by byla čis-

ti Voda, kter'. ne jméno poškozuje povrch polyr,erních ma-

teři.ílů. Tze jí síaýt ty knnt^min-nty, V teré ulpívají

na povrchu nebo pomalu •Jifup.'iují do polymerů, nebo di-

fundují do povrchu ale ^tejny: rychle difundují z povrchu.

"Ľak je možno dekontscinotfot povrchy napr. z epoxidová

podlahoviny kontaminované aík^lick/mi kovy nebo smýt

koloidní c.?a.tíce bez náboje. Opi ser vodou je cřebs pro-

vést cr nejdříve po Hontsminpci pbvrhhu, nebot st-áním

n?. vzduchu, cbě bývá neoča^tĚjŤÍ, se ijoní jak cher-.ické

tok i fyzikální vlastnosti kbniarainnntů, rispř. ro^-

pouštěriio se Pd0sruje a l.,iiza krystcluje, a její opětné

rospou.štiní probíhá pomalu, nebo roztoky iontů s vyšším

© idačním stupněm se hy^rnlyzují a zpomalí se jejich

opětné převedení do dekont?.r.r': nseního roztoku, fnož-^tví

r.fdioplftivnl látky je rrolc .? po cdp^-ření rozpouštědla

<̂e vyloučí v rrjnrionû le.írní vr-=tv-" na povrchu poD y;s erní-

hc materiálu a tato vrslva nrilre k povrchu a obtížné

se op^: i, převede do roztoku. J.ozhodr." vidy 'je třeba nej-

dříve de1-ontar.inovst vodou, nebot oplach vžciy -níží

z velké části aktivitu povrc.hu.

Pďuřt nenifižei&e opláchnout nebo otřít kontaniiľ;"nt

po jeho nanesení, pak irusí^e tém"? v ;dy použít del onta-

fflinační roztoky. Ty působí tak, že uvolní kont?iainant

z povrchu Vf ,L.axitr/'>lní míře a udrží ho v roztoku, s>y .se
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n e z a c h y t i l z p * t nr p o v r c h u , r r o t o í e p " i pžedch Izfí j í c í
p r á c i rnůže •'•njít V z ••"••;:: n š t r n í pni yr .prních povrchů n a p r .
dotykem r u k o u , a?UÍí .«e n e j d ř í v e o d - l r s n i t ň a ^ t n é s k v r n y .
rj.'y 0:1^tr-iní ter-ii^.y. ^ont-í-niT^nt **.'•'-. r o z p u s t í rozpcu-iť*' 1 1-
lem, k y s e l i n o u , E. ' s sJnu, popř\ iO oř í t o i i i i c t i o ' i - ! c ~
vTidie nebo r e d u l o v n i l a , i<or.ple.<otvorr:.-u j ' . t k o c . " jvc ln*-
ný V cnťjmi n-;nt jft n u t n o u d r ž e t v r o ^ t c t u . ^ ze ,,obo d o -
^ihnouL T.r,-.ným £řfeu'vním, riebc nrpf,. u i o n t ů jp^o Knntn-
r r i n s h t p p ř i ••ínír;, 'f orr.pl fi---ptvnrn.-.hr. č i n i ' ] " do -.-•'§)< o n t ~ r r i -
ns-..;ního r; :ztp ' :u„ Vznikne i-.-cr.p] ex, V'Lerý ':e n s E U í í v./-
r^ziip " c r b r v ^ t - .rcůže být r d p l ^ v e n v r d o u . l-elrud r.írr.e d c -
Vr,nt?rr.j novRt r..r.^-':nicv:.' 1't !-'y, r> '̂- mohr-u ^ostf-ěnvot j t n
t e r . z i ; .y. :'č: 3 n e , p: - l; j e r^c/.no p f i c l v p t o r í - ^ n ř c l a r o z -
poušt. "äl-^ r.Pbo t,=i>cv-r l.tl.;;-, k ÍQTÓ r r f ;pnic '<ru l á t k u
rr-zruš ív .a)- ; e ;r-o-ínn P f u ž í t b^žnj'ch '."OT.orr-nícb d e t e r -
g e n t ů jriko ,ie .Ľ:P aptv-í., p o n ř . nov" vyví.jen.ii <?e Tiednr
r o z l oži teln.ym óenziderr:.

rnVu-'i "e !< cr t?.r,ir. :i.r: t. vy] on č j 1 n/j p o v r c b u , ' E c r b o v r l

s e , !t.ebo : i f u n d r v f 1 . l do p o v r c h u , Í. ; :^ LĽebó, si:y de: o n t a -

^lin^Sn.í ľPzt.r'- pů-cb:n del : í dnb;j h o p r . 10 . ' l ineu, nebo

se te^ oř. t-1:." in-ice n"':k.^li:..r.í;to: r p •••- ov°].o.

" c i y ž n e n í ™o^r;í' : . v ; : i U: . s ' " c í t u p y s n L i i t .•• ; L i v : i t u p n
c^ai r . s p ř e d e p g ? n r a ^ n ' . i i D t u p l r - ^ n í h .o z-i" n / i - n í , ;.e t ř e b . ^
v r l i í , , i n é d e - ' o n l-r .•• n a č n i r r- •- t n ť ; - , '. i c r ŕ j r n ' i f u p o v r c h p o . l y -
T i e r ů " ^ o z ^ i J Í i t -• p. " k o r e c 0"'.l í p t ^ t . C e r r a c ' ' í «e;,r; jut,í p r - v r c b u
zn°-v.er.á o d l e p t a t v r s t v u p o v r c h u n i - r ; . l o u b l - y l u C /On.
C b e ' j L c ^ c 9 e •';.••" u t í ^ o v r c b u n e i ' ' í r í p i v 1 " í . ^ n " . j". í , p r o ; . o ž e :vi

p ° i o b ň n í c ! e.r.iV. ' :1i Ĺ mwže á p ; ; í t '• ľ - r - ^ r u " ; e n í i 3 « } « i ! c í i
v r s t e v p r l y r j e r u o n : . - k o n e c i 'e Í: 7. " n •.'.:•! b ^ r v y , t v n r u i p e v n n * t i
a - o b r a °.e k;-.-'ta," i r o v r t t i ^ - : l ň £ v r s . . .vy, j " ! , v i r ^ i n i ' ŕ - o ? o -
. l " " P . r u , tríí. i :.^ t ' : r ? :A^, k t e r - ' T : p c l . . c r - í 3 á Via c r r - n i l .
P s k .ie 1 e 1 j V Í í " G c b n n i r ' ' ' - - r ^ e p ^ u t Ĺ ?• v r c ' u 1 r . . : .p: ' . r ! . r r u " e n i . - i .
•r", t é t o o ^ e r ^ c i -:U-:í i-ý í z ^ b r ' n ' n o ./ r o i . p i . y l u -\- ; i v i ; y
cír, o v z d v i H I , n n ; ) ! , b r i u ^ e n í r j : z ' :. o'-'r-o, r- zp~ tnO T o r r n : i
k on t . n m i n a n t u rlc : v c v ľ c h u . '•''.•' j e i ŕ tí. e p r i d á v a l 4 o b r . - ^ -
m'rr r-;.-!-Ler:i. :'.lu :;c-::.;;7e: r t v o r r o u 1- iLku, r e c c " s c r c e n t , ;> ^ e r v
u v r l n ^ n r u p ' < i ' . i v i t u ^ " i r í ' u . - . c , .'e t . . ' e £ ' n i u v ^ c n m í t , ž e i . s . i -

d:'- nÍTi..óní p o v r c h o v ' c! v r s í . e v o c l -/:/•. r r n £< Y i . n t s r i . . l ľ ' ..•• .̂ní
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v menší či vótší míře jejich vlastnosti. Např. podlahovi^-

ny na bázi PVC stratí ochranné pokrytí nebo tepelnou

úpravu povrchu, obnaží se spodní vrstvy, které mají ji-

né mechsnické i chemické vlastnosti, než jaký m§l povrch,

ľ.--uže mít větší sorpční schopnost než reěl povrch, což

zhorší po opakovaném zamoření dezaktivaci, nebo se urydií

•stárnutí.

Proč nelze omytím vedou nebo dekortaminačním rozto-

kem vždy účinně dekontaminovat povrch polymerních mate-

riálů. Povrch polymerních r.-.ateri;rlň nenudí být vždy

zcela kompaktní, slinutý. Jsou v něm trhliny, bublinky,

které vznikají při výrobš nebo během práce či chozením

po podlaze. Vzniknou tak hrany a rohy ' je známá skuteč-

nost, že na hre.r ách a rozích se látky sorbují více než

na plochách. To jsou makroskopická sorpční centra, Vedle

tochto center jsou mikroskopička sorpční centra, nory.

Ty mohou mít rozměry od desetiny až desítky manometrů.

Vedle tčehto pórů jsou dalíí sorpční centra. Jsou to mís-

ta, kde se krystalické fáze objevuje vedle amorfní.

Dslší adscrpSní centra jsou vytvořena různými plnidly,

např. 3i0p, stabilizátory a dalšími látkami. Zachycení

aktivity na těchto centrech lze vysv?;t]it fyzikální

adsorpcí, kdy působí mezi povrchem ra sorbovanou látkou

kohézni síly, mající podstatu ve vzájerném elektro-

statickém působeni iontů nebo dipólů molekul.

Prakticky každý polymer obsahuje ~slá ;rnož<?tví vo-

dy, např. epoxid aoi 0,4 Í-. 1'ato voda může umožnit pre-

nikaní hydrofilních kontaminontů ár povrchu difúzí.

Při dekontaminaci je třeba neustjle c-bm̂ ňc-vat dekrntami-

nační roztok, aby kontaminant difun-.'cval z povrchu, ne-

bo sby byl převeden do hydrofobního komplexu, který by

obtížně polymerem difundoval.

V povrchu polymerních látek esohou být ještě další

sorpční centra, která se mohou uplatnit jen vůči někte-

rým kontaminantům, např. iontům. Tato centra jsou dina

kyslíke.". vázaným v organické molekule, např. epoxidová

pryskyřice, nebo se vzdušným kyslíkem oxiduje povrch

polymeru /stárnutí/, iyto č.lsti molekuly se hydro tují
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vodou a polymer txjtná. Opakované bctnání 8 vysušení

povrchu polymeru ho rozrušuje 3 tím se zvyšuje i ^orpce

a zhoršuje tak áekontaminovfjtelno--t. Ty čásii molekul,

obsahující kyblík a vodu, psic působí jako měniče iontů.

Dochází k chemisorpci. Dekontaminace závisí na iontové

výmene s neaktivní látkou.

Vedle dekontaminace dekontaminsičními roztoky obsa-

hující vodu nebo jiná rozpouštědla, lze snížit aktivitu

povrchu sorbenty. Ty se používají nejčast??ji ve for^

past. Kcntominant se ^orbuje na použitý sorbent. jtuáčed-

lem muže být voda.

Předměty z polymerních l-.íteb <=.e desektivují různí.

Závisí tedy na druhu polymeru, na kvslitx povrchu s na

fyzikálně chemických vlastnostech kontaminantu. Účinně

lze dekontaminovat povrchy bažnými detergenty, které

neatakují povrch, polymerů. Je třeba se vyhýbat každému

roztoku, který by atakoval povrch. Frotože i obrus povr-

chu je v některých případech bbtízný a nežádoucí, nemožný,

je třeba chránit povrchy nspŕ. prekrytím foliemi, které

se dojí do odpadů, nebo snímatelnými l'--ky, které ^e p.ej-

ínou a zase jako odpad likvidují. Iři dekontaminaci je

treĽa uvážit, co je "lacinější", zda dekontatiiinňce nebo

likvidace jf?ko radioskt.i vři oápad. Dekontaminace totiž

Vyžaduje čas, pracovníky a rr;Hte iíl B bezpečnou prici.
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MÉSfiNÍ K0NTAKIÍJCVATKI.N03TI A DE*CNTAKINOVA í ! T.NG3ri

OCHRANNÝCH ťCVRCHfi JADERNÍCH EIE^TH/ÍREN

K. ' i r e d a , výzkumný ú s t a v pozemních s t a v e b , F r a h a

1 . ÚVOD

Ve smyslu apolupráce na úkolu E 12-325-597 je n a radio-
izotopovém pracovišti VlÍPS, Irsba, řešen dílčí úkol zabýva-
jící se vypracováním zkušebního postupu, Vterý by umožnil
objektivně popuzovat vhodnost použití ochranných nátěrů JE
z hlediska jejich Vontaminovetelno°ti K 'iekoritamincvatel-
noKti„ K tomutP účelu byl opracován Zkušební, hodnotící
a výpočtový postup /^h\ľP/ 22 — 41 C/'.ľ1 : "Operativní stanovení
kontaciinace B dekontaminace ochranných nátirů".
Podle II. varianty tohoto CLWÍI- byla provedena kontrola
" vzorků podlahovin předložených zadfvatelem VVÚtrZ, '^rno.

Ir f R1NCIF ^

spočívá ve standp.rtním kcntsainovíní zt ou.v;enóhr povr-
chu izotopem india In 113"xi r- v 'iekrontaaiin^ci povrchu -mlu-
veným způsobem.
Aď=orpční p desorpční vlastnosti povrchu j?,ou cha^akteri^r
víiny čtyřmi zákDrdními faktory, které ;.yly zmařeny ÍO pod-
mínek daných uvedenýrť ZHVP: ^
Adsorpční faktor K. = T H —

Vodní faktor r'w

Dekrntaminační faktor Fd

Oekontaminační účinnost U^ = —'-j . 100 / %• /

I.
Celkový dekontaminační fpktor F c = Fy/ .

 F^Y
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kde N o je relativní aktivita konta^inac-ního roztoku.

stanovená n =5 počitku působení

Nv je relativní aktivita zbylá m povrchu po od~tra

n?ní kontacinačního roztoku

I je relativní aktivita kontaminačního rozteku

stanovená n.o počátku pô-obení

I w já relativní aktivita, V Leré je dosaženo or.ývá-

nírn vodou a daľ'í m oplachem vodou se nemíní

1^ je relativní aktivita, které je dosaženo on.,/vči-

ním dekontr-minsěnia: roztokem a dalším oplachem

se neaiiSní.

3. PROVEDENÍ

l«1t .i/črící přístroje a pomůcky

Pro maření relativní aktivity '• cntatrinačního

ku je použito g.f. intilační soupravy spektroiretrickero ch£-

rakueru; výrobce iri:-a JA/IVÁ, i.Lfi, typ M-3bo s liskirnou

typ JNP-516-11 --J sciHtilační sondou s krystalem MaJ /TI/

o rozmarech 0 30 ms, výfika ?5 nim.

Pro zajištění konstantních podmínek ;r̂ rení o on.eze-

ní vlivu po^.^dí, je použito olovšného s Línaní tvaru <iu-

tóho válce /ti. 20 mni/, ôtínoní zalistuje stĽ.lru polo'u

scintilačníhc krystalu nad ir;?ieným místerr. /20 -i.m/.

hrůtckcv i ko'..iůrka a zásobníky de>, onta;̂ j nočních roz-

toků zajištují s t '.16 podmínky /i rc-.roflukovatelnc-/ pro-

vedení dekontami načnich oplachu zkušebního cista.

Tzotop india In 1 13m o cbjer>ovc aktivitě At3-27uhc.r;:l~

/pH lj, teplota 20 C/ 7;e použit jako základní srovnivací

kontaminsnt.

Dekontsminačni roztok je následujícího ^Ic

kyselina št.̂ velov;í 20 g, štavelan amonný 20 g, kyselina

dusičná k one. 10 ir:l, kyselina fosforečná li ir.l , ̂ apen-it

JAR 20 ^1.. Po rozpuštění je roztok dcplnSn destilovanou

vodou do 1 1. ieplots roztoku 2G CC, pí; 2.
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3.2. Zkušební vzorky

jsou pro účel provedení zkoušky ve smyslu z-hVi1 rozma-

ru min. 150x150 mm; doporučený rozrr?r 300x300 mm.

Fred vlastním provedením zkoušky je provedeno:

- odmaštění povrchu teplou vodcu s přídavkem 2',í saponátu

JA FÍ .

- omytí denaturovaným etanolea, otřeni vatou a opláchnutí

denaturovaným e tandem.

- vykulení povrchu při 20 °C.

- vyznačení zkušebních míst mastnou tuž!-ou / pp^lní kružni-

ce o 0 15 či 30 mm/.

3.3. Irovedení zV.ouSky ••• ontaminovatelnosti

3 . 3 - 1 . Př íprava vzorku
2. i ř í p r a v s dekontarránačního roztoku
3. Lříprava kont&ftinačj-iího roztoku
4. 'v lastní zkouška

- na zkušební místo /kružnice o 0 15 rcx/ je nanese-

no 0,1 al ! ontaminscního roztoku a rozetreno na

celou plochu kruhu.

- zmaření v'chozí relativní aktivi.y zr? -smluvených

podmínek ...íJ a spuštěny stopky /doba měření ta-

ková, aby bylo odečteno min. 10 imp./.

- po uplynutí příslušné expoziční doby je kontami-

nační roztok odeét buničitou vatou..

- na zkušební míoto je naneseno 0,5 "1 destilované

vody / 20 C teplé/, nd^to buničitou vatou /cel-

kem 2x/.

- z'T!"?ena relativní aktivita ze- omluvených podmínek

...N a ze stopek odečten Č8« měření pro provedení

opravy na rozpad.

- míření provedeno /ostupne pro expoziční časy 3, 6,

10, 30, 50, 70 minut a zjištxny tak hrdnoty relst.

aktivity N , flž N 7 O .
W J Vk / V.-

í je provedeno na 3 vzorcích téhož materiálu.
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3*4. Provedeni zkoušky de^ontanúnovatelnosti

3*4-1« - zá*ol,ník napojený na průtokovou komůrku je naplněn

500 ml destilované vody /20 °C teplo/. I cloha je

volena tak, aby byl zajištěn průtok 25 rrd.n-in" .

- ne zkušební místo je naneseno C,1 ml kortaminsč-

ního roztoku a rozetřeno ní- celou plochu kruhu

£ 30 mm.

- had zkušební místo je um£?.txna průtoková komárka

a clov*hé stínaní rie scintii^.čním detektorem.

- z P smluvených podmínek je zastřené v'chozí relstiv-

ní aktivita I a 3pu:~t'ny stopky.

- po exposici 30 min :je otevřen průtok destilované

vody ze zásobníku.

- pb ? minbtich je pŕfitok vrdy ?.«,•= taven ••?. amčřena

dílčí !"odnota relativní aktivity I . o 20 klopek

r-dečten čas míření pro opravu na rr^pad; tatr

c \".t postupu se opakuje tak dlouho, že jsou získa-

ný tři za sebou jdoucí hrinoty i:rr.<Uantní .. I M.

- zásobník je naplněn i? O C r.,1 dekontsminočního roz-

toku /20 °C/. rolchr zásobníku :e velena trik-, o.ty

byl zňjištěn průtok 25 cil.min" . Po 2 ffiinutách

je průtok zastaven a zapřena za sirluvených podmí-

nek dílčí relativní aktivita I a ze -rtopek odeč-

ten čas maření; tato či.Tt postupu se oneku;ie tak

dlouho, až jsou získány tři ze a,ebou jdoucí

konstantní hodnoty...1,.

- míření je provedeno ns 3 vzorcích téhož materiálu.

3.5. Stanovení hodnoty pozadí

- Nad zku^ebnín mistera, bez přítemnoeti kont3TÍA-2čního roz-

toku je 2'T ^ailuvených podmínek změřena hodnota pczsdí...

... I , a to vždy na počítku zkoušky kontaminovstelnosti,

dekontarainovatelno-^ti a v závoru zkcn"ek. ťrc vypočet je

použito průměrně hodnoty.
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4. VYHODNOCENÍ

4.1. Způsob provedeni

- od zmařených hrdnot relativních aktivit je odečtena

hodnota pozadí I .

- relativní aktivity jsou opraveny na rozpad podle obec-

ného vztahu

t

e -Y
kde A je hodnota relativní aktivity opravená na rozpad

za dobu t

T je poločas rozpadu

t je drba míření od zjištění hodnoty výchozí

k je konstanta tsbelovaná v literatuře

- z relativních aktivit pro expoziční časy 30, 50 a 70

minut je vypočtena průměrná hodnoto

- vypočteny hodnoty jednotlivých faktorů /viz část 2/

KA' F W F ď U ď

4.2. ?r°ouzení přesnosti stanovení

"tsncvení uvedených faktorů ve scy^lu ^HVP22-41O/81

je provedeno s přesností - 1C %. tí této hodnot^ nejdou

zahrnuty chyby způsobené nrorr.nlivou kvalitou povrchu

ochranného nátrru.

4.3. 3trojní zpracování v/gledků

Pro strojní zpracrv.íní a vyhodnocení z.jištvných

hodnot byl sestaven program v jazyce BA^IC F0Ri'Ii/>N

a upraven na použití na počítači V^RIAN 520/L /program

BA-BF-O^y/I./ t3k, sby ho bylo možno upravit pc stanove-

ní kritických hodnot jednotíiv/ch faktorů.
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VZCR PROTOKOLU O

Protokol o zkoušce kontamincvatelnosti a dekontaminovatel-
nosti

1. Popis materiálu
1.1. Označení:
1.2. Druh:
1.3- Výrobce:
1.4. Popis: barva; t povrch:

rozmar i.i......... tloušíka:
1.5. Podkl.raat. druh:.ii tlouštka: ,.
1.5. Vzorek zhotovil:*.k datum:...;

2• Úda.je P zkoušce
2.1. Vzhled vzor'-u pred zkouškou:
2.2. i)stum provedení z kousky:
2.3. Zkouška provedené Ve ^niy^lu l̂iVí- vtíPS Praha Č.H1G/32

2.3.1" T<ron Lamina ční roztok: In 1 1 3 m - rr.nož̂ iví C , 1 ni
2.3.2. j.-e'- ontarri.inačni roztok: ,;erox
2.3.3. "'^řící souprava, spe-k Iro" c-tľ typ KK-35O
2.3.4. -íeiektor: scintilafljií typ í-!j>Í3G

zkoušky
Ád^orpční faktor K /A/
^cdní faktor F /" /
DekonUuninační fakt. F /D/
DeVont. účinnost U /J)/
Celk.dekont.faktor F. /C/

4. Hcdnrcení materiálu z hlediska

dekontaminovatelno-ti,

5. Celkové hodnocení ochranného povrchu

.Datum:

pozemních staveb
Pražská 16
Praha 10 * ro
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Příloha č. 1

Hodnocení kontaminovatelno^ti a de'-ontaminovatel-
no?ti ochranných povlaků

Návrh ní hodnocení výsledků testu KDK ncv? zavedenými
kriterii, odvozenými od ad^crponího koeficientu /K,/, vod-
ního faktoru /F,,/ a celkového faktoru /F c/.
FodStata návrhu spočívá v definici účelu dekontaminace, kde
cílem je inižení původní úrovně kontaminace na nejnižší úro-
veň dekcntaminačním postupem, s makimea prkle^u úrovně po
dekontaminaci Vodou.

Dekcntaminovatelnr^t povrchu lze pak vyjádřit kriteriem
d ekon t ami nove. telnet i

KKD = Fiv * FC
Celková hodnocení 1-cntarr.- novatelnc-^ti 3 dekontomincvatelnos-
ti lze vyjldřit kriteriem F., . FC

KDK K.

Kriterium K„^. slouží k porovnání růdných dekontaminačních
postupů;

kriterium ^v-n^ ke koplexnLnu popuzování vhodnosti povrcho-
vých úprav.

Hodnocení

Velmi dobrá

Dobrá

Vyhovující

Nevyhovující

K

DK
3

> 10-

500-t-lOOO

25O-I-5OO

< 250

KKDK

! < IV3

..i.
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Obr. 1 Schéma geometrického uspořádání
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Obr. 2 3ohe*mn průtokové komárky
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POUŽITÍ 1-, ^I^GB^CVÁNÍ ľ^LiCI^CTCPÔ V NÍVJÁJÍÍ-RNÍCH

OBORECH

Zi Dlouhý, OJV Sež

Jedním z důležitých odvetví jaderné techniky je

aplikace radionuklrlů ve v*dš, lékařství a průmyslu.

Používání radionuklido v tnchto oblastech lidské činnos-

ti představuje bezesporu přínos pro společnost, avšak

podobni jako většina dalších činností, je i tato spojena

se vznikrn; určitého množství odpadů. iyto odpadní ma-

teriály pak mohou obsahovat rníionuklidy v takovém

množství, které již představuje riziko jnk pro uživate-

le j tak pro veřejnost, jestliže se jim nev^huje patřič-

ná pozornost.

Hlavním cílerrj bezpečného zneškodňování radioaktiv-

ních odpadů je izolace tochLo ;;.£teri úl ň cd filověka na

dobu nutnou k tomu, než jejich aktivita poklesne na při-

jatelnou úroveň. Přitofn je nutné provád-ít veškeré mani-

pulace c odpady tak, aby ro celou dobu jejich existence

byla á-?e!'Tv5na kontrola nr:.d radioaktivními látkami v nich

obsaženými. Tuto kontrblu lz~ získat neklape tím, že ra-

dioaktivní odpady zko^centruje:.e do co nejmenšínc objemu

a převeď:-..:e do tuhé, snadno manipulcve Lelné f o r myj vhodné

ke konečnému uležení. Zde je třeba poznamenat, že číst

odpadů o velmi nízkých radí cektivitác h, jejichž zkoncen-

trování a zpevňováni by bylo spojeno •? vynaloženie větší-

ho úsilí resp. vatších finančních pro-tfedků, může být

po dostatečnč-m zředění vypouštěna do oVolníhc prostředí,

saxczrejrr.S za předpokladu, že radioaktivní látky odstra-

ňované tímto způsebetn aej?ru zdroje::; nepřijatelného ri-

zika pro obyvatelstvo.

Z.íir.srem tohoto příspěvku je proto poskytnout uži-

vatelům radionuklidů informaci o způsobech zacházení

s radioaktivními odpady, kteří by clnužila i jako podklad



při vybřru vhodné varianty pro zneškodňování těchto od-

padů, lýku se především pracovišt, která neprodukují

v?tší n.nožství odpaď° než několik set krychlových metrů

ročně. Cdpadní materiály, o nichž se zde pojednává,

snadají do kategorie nízkoaktivních, Ve výjimečných

případech středneaktivnich odpadá 3 nachúzejí se v tu-

hém nebo kapalném stsvu.

Pokud jde o výpust? radioaktivních látek do okol-

ního prostředí, mají se n~ mysli zejména výpust? ka-

palných odpadů do kanalizací, čistečně též do povrcho-

vých vodotečí; v případ? tuhých odpadů přichází v úva-

hu odatraroviní n° řízené komunální skládky resp. spa-

lování v mostských spalovnách.

radioaktivní odpady v tomto dok ubsntu představují

velni široké spektrum nejrůznějších m3Leridlů, počínaje

kontaminovanými předměty jako je napři skic, od?vy,

ochranné ponúcky, vnts, popír ÍIŽ po knďsiverrzní zbytky

pokusných ř.vířnt, s od exkreťľ p-^cÍBntů ~ne:bo pokus-

ných ^víř°t ores rôzne kapaliny °ž po organická roz-

pcušt*dlí> konlaminovaná rndionuklidy. Kop^.lné odpady

z dekontsninnc t povrchů j°-~u rovněž zahrnuty, dokument

se vš̂ lc podrobněji nezrbývj; likvidací fr-?.teriálů akti-

vovaných neutrony anebo použitými vysoceď livními zdro-

ji záření, určenými k zne?>i< odn?ní „

ísdicoktivní odpady lze klasifikovat různými způso-

by podle toho, zůo. hodnotícím kriteriem je for^a odpadů

nebo jejich fyzikální, cheí.-.ickx, biologické a radiolo-

gické vla^tno^ti či poločasy rozpadů přítomných nuHidů.

Každá klasifikace má své výhody a nevýhody n záleží

hlavn* na tom, k jakému účelu má sloužit. Pro na^e účely

se přidržíme základního tř úl ani na odpady tuhé, kapal-

né a plynné •". budeme si všímat především odpadů nízko

a etřednaaktivních, které jsou definovány jako látky

neobsahující více než 10' ^n/dm0 v případ:- rízkoaktiv-

ních a 10 Bq/dm u středneaktivnich odpadů.
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Tuhé odpady

Při klasifikaci tuhých odpadů se hlavní důraz klade

na jejich fyzikální a chemické vlastnosti, které rozhodu-

jí o tom, jakým způsobem je třeba providít třídění, zpra-

cování, skladování a konečné uložení těchto odpadů. Takto

dospsjejne nspř. k následujícím kategoriím í

spálite]né - nespalitelné

lisovstelné - nelisovatelné

bezpečné - nebezpečné /výbušné, toxické/

podléhající - nepodléhající rozkladu

Jedníta z nejdůležitějších aspektů při zneškodňo-

vání odpadů je snižování objetím. Při výboru vhodné metody

lze proto orientačně použít ?chéaa znázorněné no obr. 1.

Obrázek_či_1_ - Schematický diagram, znázorňující jednotli-

vé fáze zneškodňování odpadů.

• Produkce odpadů •

; Třídění

;/Segregace/ j
i

V ^ i • * • -i• -

! Spalitelné • Nespalitelné . .Nespalitelné
: /lir?ovatelné/• ; /lisoyatelné/ j j/neliá.úyatel.né/ .
i"/:: ' -6 '• * :l, *'• • Z, K i ,;,. /••. ..' . -'.-• . .
'- '• . • ••:- V " " í " ' i

' P ř e d z p r a c o v á n í _ :

i Další třídíní, balení k přepraví, zmenšování objemu-
S /f ragmen bací, drcením, r.td./ •
' — • • r - • •• • '

; spalování i .Lícování ' \ Dekontaminace i

v .i •
Úprava pro transport do skladu nebo na úložišti !
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Z hlediska životnosti lze radionuklidy, obsažené

v odpadech charakterizovat tak, jak je uvedeno v tab*1

Důležité charakteristiky nízko B středně-

aktivních odpadů

Kategorie odpadů

střednšaktívní

- dlouhodobé

nízkoaktivní

- dlouhodobé

středněaktivní

- krátkodobé

nízkoaktivní

- krátkodobé

důležité charakteristiky

obsah

A/
střed-

ní

nízký

stred-

ní

nízký

obsah

význam-

ný

význam-

zaned-

batfelný

zaned-

.batelný

radio-
toxi-
cita

střed-

ní

malá až

střední

střed-

ní

malá

uvolňo-
vání
tepla

malé

židné

malé

žádné

Další členění na spalitelné /nespalitelné a liso-

vatelné/ nelieovatelné vyplývá z mistra vzniku odpadů;

např. typické pevné odpady vzniknjící nn výzkumných prr,-

covištích mají následující složení:

/a/ 70 % lisovatelných nebo spalitelných odpadů, z toho

- plastikových fragmentů 25 %

- papír o textil 25 %

- malé kovové a sklenoné před-
měty

- ostatní
15 t
5 %

/b/ 20 % tvrdých nelisovateln.ých odpadů, jako např.

Vovové součástky

/c/ 10 % tuhých zbytků ve forsě úlomků betonu, cihel,

dlaždic z rekonstrukčních nebo větších dekontaini-

nsčních procech.
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V některých laboratořích vzniknjí biologické odpady
/exkrety, živočišné zbytky rpod./, které je zvykem 3h.r0-
crozdovst do obolů z umělých hr;.ot neprodyšná uznvírotelných.
Zde je třeba poznc.n:en?t, že rbaly z Í-'VC se vzhledem k uvol
ňovaní chloru při spslovíní nedoporučují spalov?2t. Biolo-
gické odpady mohou dále obsrhovnt volné kapaliny a rrgs-
nickč látky v nich obnažené rol-ru byt nepodány nejrůzněj-
šími rrj krcr.r.tpn^zmy, r;:obou podlchr.t fennentsei o rozkl \-
dat se z." tvorby rsdiolytických produktů .s '^ožno^tí kon-
taoin^ce r^^lníi-r ovzduší. \MtTinu těchto cdpadô. je třeba
peveževat z~ pcž:irně n

\A tabulce č. 2 je uvedena '-1 s si f i ksce ."7,A£, v níž .'se

rozlišují čtyři '-alegorie k^polnych odpadů.

':'£bulk"_č_:;__2 ^ t e g o r i e k^p-lných odpadů podle kly-if ikace
». AA i,

; Categoric

j 1-nrdmínxne aktivní
/o vcl:r:i nízké
aktivit*/

2-nízkoqktivní

3-nízkoskti vní

_ _ i
4-Ttředn?'?ktivní

:

i ok tivita

do 37 Bq/dtľi

37 Dq-37

37 kBo - ,
-3,7 '.4qAl;;:J

3,7 ̂ q -j.

poznámka

odpsdy se po zpracová-
ní .vohou vypouštět po
příilušnéfii pro~jr'ření

ndp^dy se podrobují
zpracoviní, stínňní
ee nevyžr-^uje

odpsdy se podrobují
zprrcování, obče.s je
nutné stínřní /pcdle
přítomných nuklidů/

odpndy •:& podrobují
zpracování, s.ín-ní je
nutno v kcždém případě.. í

/x/

Předpokládá se, že a:nož.°.tví přítomných ÍOzářičů je za-
nedbatelné /rén« než 1 kBq/doj /.
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Jak chemické, tak radiochemické "ložení t*ch:o ka-

palných odpadů se nuže zn?.čr,ř li-lit. Někdy mohou kapalné

odpady pí S'-bovst i organické látky, napr. scintilr.ční ka-

palinu, ?le i rozpou*tědla, detergenty ^ povrďov* aktivní

1-ítky. 1'okud jde o odpady z nukleární medicíny, kde se

radicnukli'iy používají k rndicterapeutickfrr' nebe diagnos-

tickým účelům, vyskytují se v r.ich převjžn* krátkodobé

redionuklidy. Nejúčinnější metodou jejich likvidace je

skladování po Lak dlouhou dobu, dokud rsdiroktivita od-

padů nepoklesne nr hodnoty uvedená pro kategorii 1 , kdy

je možno odpady vypouštět do kanalizace nebo povrchovo

vodoteče.

Plynné odpady

Při aplikaci r.'ídionuklidu v^rvkejí plynné odpody

většinou pouze v nepatrne n.íře. Jde o uniknuvší plyny

anebo aero.snly, takové nebo molotěkavc látky z b*žr.ých

laboratorních operací jako je odpařování, destilace, ží-

hání spod.

^peci^.lním případem jsou plynné odpady unikající ze

spalovacích z si ízení , kde exhaláty xoheu obar;hov-:t ->v ,

C, rrdiojod e izotopy Ru ?. Cs.

Aplikace raňionuklidň v rr.edicinž

Jek již bylo řečeno v predch02Íc:, rdpsdy z aplikace

rsdionuklidů se nohou znnčn" lišit co do -nož-tví, radio-

aktivity, to-icity, rbs^hu rí.dionuklidů v dalších charakte-

ristik. Společnou příčinou těchto roziílř j^ou rozdílné

charaktery procovišt, na nichž o.lpsdy vznikají.

Aplikece rsdiochenjdcl'yc h prcpnrítů v dia-nostice,

redioterspii ? lík^ř^kém výzkumu jsou nesmírně důležitý-

mi obory lid°kc činnoeti. vetody zde používané přinášejí

značn/ prospěch společnosti G r.elae je nahradit alterna-

tivními prrcedur"H'.i „ Jde zsjnx'na o následující rblssti

použití:

- v klinické die.^no^tice 3 pro účely kontrol splikcce ra-

dioiraunoesejovvch preparátů in vitro
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- příprava a distribuce radiofarmak určených pro apli-

kaci in vivo k diagnostickým anebo terapeutickým

účelům

- podávání radiofarmak pacientům v klinických zařízeních

•* v klinickém výzkumu.

Při rodioimunoe.sejových aplikacích .se využívá

obvykle komerčně dostupných souprav. Práce s nimi se

zpravidla provádějí v laboratořích, v nichž je nutno

dbát o přiměřenou kontrolu povrchové kontaminace, Hlav-
1 25ním radionuklidem (je Jl, který je v každé soupravě

obsažen v množství okolo 50 kBq.. Po vypršení lhůty, po

kterou lze tyto soupravy skladovat, se preparáty stá-

vají radioaktivním odpadem, a to kapalným anebo v ad-

sorbované formě ha tuhém sorbentu; takto se do odpadu

mohou dostat množství obnášející řádově jednotky MBq

týdně.

Používání -*H v ťadioimunoesejové praxi není již

tak bežné jako V případě Jl> Tři pracech s -)H se jeví

nevyhnutelným používání kapalných scintilátorô a jsou

to právě tyto látky, jejichž likvidace může způsobovat

nemalé potíže, fnohera řidčeji se pro stejné účely použí-

vají izotopy 1 4C, 5 7Co, a 7 53c.

Zařízení pro aplikaci radiofarmak vyžadují bez-

podmínečně sterilní prostředí. Hlavní použití radio-

farmaceutických preparátů spočívá v jejich aplikaci in

vivo pro diagnostické účely, včetně scintigrafie a tera-

pie. Kezi radionuklidy používanými při výrobě rsdio-

farmak převládá oľc; získává se z generátorů obschu-
qn

jících 7Mo 8 lze je připravit podle potřeby v nejrůz-

nějších fcmách.

Odpady vznikající při této činnosti obsahují látky

kontaminované techneciern, jejichž radioaktivita však

rychle klesá. Rovněž radioaktivita v exkretech pacien-

tů závisí n& použitých metodách aplikace; v praxi jde

o hodnoty pohybující se v rozmezí od 200 do 600 MRq.

Protože poločas rozpadu ^9lBTc obnáší cca 6 hodin, lze

exkrety likvidovat bezprostředně odstraňováním do kana-
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lizace, což ov*>em nepleti pro generátor, kde je nutno

obvykle vyčkat 3 až 4 týdny, dokud radioaktivita nepo-

klesne na přijatelné hodnoty.

DalšíDÍ generátory mohou být např. 3Sn/ 3mIn»
-* Te/ ^ I, pro účely scintigrafie se pek peužívnjí hlav-

n* 5 7Ga, 75 S C t131 J f 8 5 3 r ) 133 X e > 197 H g 0 2O3 H g. z t ? e h t 0

nuklidů je zajímavý -^Xe, jehož přítomnost ve vydechova-

ném vzduchu může si vyžádat větší nároky no ventilaci

v pokusné nebo operační nístnosti.

Pro terapeutické účely se používají zejaéna •%,
1 2 5J, f 3 1 I , 3 2P, 3 5 S n 9 0Y. Nejvýznamnější z nich jsou

nuklidy, které se používají při léčbě rakovinových ná-

dorů D poruch štítné žlázy. Zde je třeba věnovat zvlášt-

ní pozornost manipulaci s exkrety a oddělené je shro-

mažďovat anebo důklrdně zrabezpečrvat kontrolu radioaktivi-

ty v odpadním systému. Rovn"ž je třebn provádět dôslednou

kontrolu lůžkovin před jejich postoupením ár prádelny

neaktivního prádla.

Aplilr.Ss.e radi.onuklidů ye . yý.frkuu

Při pracích v lékařském výzkuniu jsou hlrvníffii zdroji

cdpfidô:

- práce ?e značenými sloučeninami, které tóchcu vést

k produkci odpadů PŽ ve vv^i desítek KBq, obor.hujícícH

hlavně 3H P 1 2 5 I ,

- studium, metabolických pocboclů z? pružiti laboratorních

zvířat; odpady zde představují exkrety, stelivo s zbyt-

ky zvířat,

- při klinických aplikacích nových radioŕsrnisceui.iclrýc h

preparátů.

Jedním z nejrozšířenějších rsdionuklidů pružívených

při studiu metabolických pochodů např. toxických látek

v lidském těle j«cu ^C o -*H, které lze snadno rovnoměr-

ně inkorporovet do rodných -loučenin. Tyto preparáty

jsou relativně nákladné a proto jejich používání je

striktně kontrolováno; obvyklá množství se pohybují

v oblasti desítek K3q.
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Vzhledem k tomu, že uvedené nuklidy se používají

obvykle pcuze v omezeném množství, nepředstavují vzni-

kající odpady žádné obzvláštní riziko pro uživatele,

takže lae je v regulovaných '"nožstvích vypouštět do

okolního prostředí. Zkušenosti ukazují, že přes pcnčr-

n* dlouhé poločasy rozpadu nejsou tyto nuklidy zdrojem

rizika ani pro obyvatelstvo; jejich emitující záření

je velmi slíibé a schopnost rekoncentrace ve složkách

životního prostředí velni nÍ£ká.

3oučosná hladin1? H v deStové vodž se pohybuje

okolo 10 Bq/dm. Spotřeba vody v menšíc: podniku nebo

výzkumném zařízení, která se pohybuje okolo 10 ta /den

obvykle poltící k tomu, sbychoiti dosáhli úrovně, která

je pouze o jeden řád vyáší, než je přirozené pozsdi,

přičemž jde pouze o zlomek hodnot, které jsou povble-

ny zákonetu pro obsah tritia v pitné vod? /$.1G !'q/l/.

Sbor, zpracování a popřipod5 skladování odpadů s triti-

em, se z tíchto příčin považují za neekonomické, nenle-

d§ no to j že sep^rřlce H z vodných roztbků je nesmírně

složitý a nákladný proces.

Pokud jde o C, jeho koncentrace v přírodě se

udržuje v součaané době na hodnotách okolo 16 Bq/g.

Povolený limit pro příjec tohoto nui-lidu pracovníky

ve zářenín je tén̂ ěř 10 tíq/rok, což nás opravňuje k lik-

vidaci spalitelných odpndô s rr.diouhlíkes v komunálních

nebo nemocničních spalovnách; nepř. ve Velké Británii

••••e pcvoluje -polovat množství do 1 "'Bq/den, r.niž by

bylo zapotřebí prokrzov^t, že vliv txhrjlncí ne obyví-

ttlstvo v okolí je zranddbrtelný.

Nepoužité zbytky obsahující H nebo C nebe pri-

psráty s prošlou lhůtou lze jednoduše zneškodnit in-

korporscí do vhodného mpteriálu /cementu, plnidl?

na bázi celulózy, aprd./, o- odptrnnit zpevněný produkt

na. komunální skládku nebo no úložiště. V zahraničí se

božní povoluje nd°trí?ňov'?.t tír."to způsobem odpedy z la-

boratoří npolu ? ieaktivnírni odpady v pytlích ntbc ná-

dobách za předpokladu, že prO.iiěrná koncentrace tri ti?,

resp. radiouhlíku v odpadech nepřevýší 4 NBq/c .
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1 2r)Radio^od, především •'I, se ukázal jeko cenná

pomůcka při značkování proteinů, ni e i v delších impli-

kacích. Odpady zde představují nádobky s dodávanými

preparáty, laboratorní kolony, sklo s d?.lší pr/iccvní

poitůcky. V laboratořích je- třeba počítat s tím, že

výlevky a odpadní potrubí se bude mírníš kontaminovat

fi proto je zapotřebí průběžného monitorování zs použití

techniky schopné detekovat nízk"" energie gair.a anebo

rtg záření.

Přehled radionuklidů používaných v medicíně

je uveden v tabulce číslo 3. Zř.z je třebs poznamenat,

že pro výše uvedené účely je k dispozici pro každý

z chemických prvků vhodný nuklid; výjifcku tvoří pouze

kyslík n du°ík .? rovněž v n:kterých případech je nutno

Vypomoci si příslušným horologes;, jako tomu bývá nspř.

u df.̂ fílíku, který lze vhodně značkovat Rb. Je rovněž

nutno podotknout, že zářiče rifn /kromě sloučenin U o Th/
1 "3*7

a dlouhodobíjší silné* zářiče g.-ima jako jsou J'Cs nebo
50
Co se v praxi aplikují pouze výjir̂ tíčně.

Průmyslové aplikace

Průmyslové oplikocf, při kter>cfc se používá rx-

dionuklidň j."ko strpovočů, 3e znr.čnř: liší od nplikncí,

které se provádějí v loboratcřích. R.?dionuklid musí

být kompatibilní se zkoutr.anýin nsteridlec B proto jeho

výbňru nůší b't věnován", patřičná pozornost. Typickými

příklady jsou výzkum koroze -i zkoušky opotřebení n-.n-

teriálň j.̂ ko j»ou povrchy strojů, vyzdívky pecí spod.

Při výzkuKiU procesů při nichž mohou unikat plynné

odpady °e čnsto pružív í ̂ Kr, Ar nebo -^Xe, v přípa-

dě kspalin /n-opř. při zkouskích tržnosti p^r^generáto-

rů/ í̂e česte pcužívi ' Br.

Uzavřené zdroje záření se používají v průmyslu

zejména k dingnostickýn učelůrr., ve výzku&u, ^le i v lé-

kařství k léčení nádorových onemocnění. V těchto zdro-

jích je příslušný radicnuklid obsažen ve velni koncen-

trované formě a jeho ;anožství závisí nn způsobu aplikn-
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Přehled r^dionuklidů pcužívoriých v medicíně

Radio-I Polo-
nuklid css

Apli- j Ptek-\ Pouzív. ! Format Způsob
kace vfencej množství! odp-s-! zneškodnění

pbuž. do: ! dů

H3

CH

Na 22

Na24

P32

335

C136

Ca 47

Cr51

Cn57

Fe59

Ga67

Y9O

Tc99m

Inlll

1125

1131

Xel33

Hgl97

Hg2O3

Aul98

12,3r

595Or

2,6r

15h

14,3d

87, 4d

3.105r

164d

27, Yd

271,7d

44,6d

73, 3h

119,^d

64,8d

54, lh

6,02h

2,8d

6Od

8,O4d

5,25d

64, 4h

2,7d

KM

BV

Z

BV

Z

if?/, B V

KT

3V

KT, BV

BV

BV

I'M

BV

KK,BV

KM

Kí.', BV

KJ.5,BV

T<M,BV

K!.',SV

KM

BV

KT

x
xxx
x

i xicx
X

X

X

XX

XX

X

X

X

X

X

X

XXX

X

X

X

X

XXX

X

XXX

XXX

XXX

X

X

X

X

5MBq

5OG3q

1GBq

1 OKBq

5OkBq

2OOI."Bq

5OMBq

5GBq

5KBq

lOOKBq

lGBq

5MBq

lOOMBq

5OkBq

50MBq

200WBq

5 OKBq

5OKBq

lKBq

5OO?/:Bq

5OOMBq

5OCMBq

5OOMBq

lOGBq

2OOKBq

5OMBq

lOGBq

P,K
0
0
P,K
0,G
TC
V

P,K

P,K

P

P,K

K

K

P,K

K

v,

K"

p,y.

p, K

T,y

P,K

P,K,T

P, K,T
D V T
^ , ̂  , 2

G

P,K
P,*
P

D,S
D

D,S
D,3
D
D,V
U
D
U, D
N
U
D,U,V

D
D
U,D

D
D,V
D
D,U
D,U,V
N,V

V,D,U,A
D, V,A
D,V,A
D,A
D,V
D,U
N

Vysvětlivky k tabulce č. 3

Aplikace: KM...klinická morení
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BV.. .biologiclcý výzkum

Z ...použití j3ko stcpovače

KT...klinická terapie

Frekvence použiti': x...raén§ častá

XX..ČSStá

xxx.hojná

Forma odpadů: P...pevné

K...kapalné

0...organické

G...plynné

T...těkavé

Způsob zneškodnění: D...disperze

U...uložení

V...vymření

A...ndsorpce na uhlí

N...lze povožovat za necktivní

S...spolrváni
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ce zdroje a na druhu emitovaného záření. V této pr-;xi

se používají především následující radionuklidy:

zdroje gsca záření: 6 0Co, 1 3 7Cs, 1 9 2Ir, 2 2 6Ra

beta zářeni: 3 2P, 8 5Kr, 9 0Sr, 2 C 4T1

neutronu: 2 1 OPo, 2 1 4Pb, 226 R a ) 227 A c > 239 p a #

2 4 1 Am

/všechny v kombinaci s Be/

ionizační zdroje /s emiší brzdného záření nebo elfa

částic/
2 2 6Ra, 2 4 1Am

Jakrrile radioaktivita nuklidu poklesne na takovou

mez, kdy již zdroj není schopen plnit svoji funkci,

stává sis odpaderr;, s kterým je nutno zacházet velni

obezřetně. Zejména ú velkých zdrojů s počáteční nktivi-

tou 100 G3q n vStší musí být v atestu stanoveno, jakým

způsobem bude zářič zlikvidován a kdo zn tuto činnost

zodpovídá. V nr.šich podriiínkách je to monopolní výrobce

a distributor zdrojů záření ÚVVVE Proha;

Jednodušší způsob likvidace vyžadují menší uzavře-

né zdroje záření, používané k nejrůznějším účelům,

předevSLn všok ke kalibraci přístrojů, ĵ .ko etalony

určitého charakteriMtickéhc záření, npoďt Patří sec.

rovněž luniniscentní barvy, detektory požáru, kde se
226 'Ml

v poslední době Ra nnhrržuje An. Přestože tyto

zdroje obsahují radionuklidy pouze v množstvích nepřevyšu-

jících obvykle 100 kBq, je třeba jin; při likvidaci věno-

vat zvýšenou pozornost, nebot jde o alfs zářiče, které

vzhledem k dlouhým poločasřm rozpadu představují rizi-

ko mnohem větší, než krátkodobé nuklidy.

Přehled radionuklidů, používaných při dalších apli-

kacích v různých odvčtvích národního-hospodářství,

je uveden v tabulce č. 4.



Přehled radionuklidů používaných při dal-1

ších aplikacích

Muklid

H3

P32

A41

SC46

Cc57

i

j Uzavření zdroje

f •
folie

frlie

kontrol.zdroje
••—— — — — p — — —

t
CoSO ' rádioterapie

I klinická terapie
'•sterilizace • •

$Í§2~ i folid

Rr82

"r9O m?ření tloušíky

Csl37

Ba140+
Lnl40
Cel44+
Prl44
Irl92

Sbl24
Ra226
Ac227+Be
Po21O
Pu239
Ani241

průmyslová radio-
grr-f i e
kclibr^ce
klinická terpgie

průta.rsdiografie
klinická terapie

neutronové
zdrrje

Stopovace

hydrologie

zemědělství

zkoušky tesk-
nosti, pchyb
plynů

pohyb sedi-
mentů A

_

_

_

pohyb vody
ekoušky t?-s-
hoétí

tavba oceli

Ostatní použití

luminiscenční
zdroje, elektro-*
nícké ventily

-

ozsřování plsrstů
ochrana památeic

-

_

sktivsční nnslýza
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Způsoby zneškodňováni, .odpadů

Jak již bylo uvedeno v úvodu, při aplikaci rndio-

nuklidů v různých odvětvích lidská činnosti vznikají

odpady nejrůznějšího charakteru, jako jsou papír, buni-

čitá vat?, gumové rukavice, kontaminovaný odí?v s obuv,

labor^tnrní sklo a organický rr.r.teriál n.<? jedné straně

o velké součásti zařízení n°. straně druhé. Výběr vhodných

metod prc zneškodňování těchto cdpcdů závisí pak na celé

ředě faktorů, z nichž nejdůležitější roli hrají druh a

rádioaktivite, kontaniinantu a druh a vlastnosti kontami-

novaných předmětů. V následujícím textu je pojednáno

o některých v úvahu přicházejících způsobech likvidace,

které se ve svatové praxi nejvíce používají.

Aby se usnadnila manipulace s odpady, jejich zpra-

cování a konečné uležení( je nutné prcvádSt účinné

třídění a segregaci již ha aístě vzniku. Ideální by bylo,

kdybychom každý druh odpfldů fciohli shroraažäovnt zvlašt,

nvSak takovýto postup u malých uživatelů by se nutné

musel ukázat jako neekonnníický n složitý. Nejvhodnějňí

me t odru se proto jeví třídSní do dvou skupin, p. to no

/o/ lisov-oteiné a spalitelné o

/b/ neli^ovatelné ^ nespalitelné.

Tfíké je podstatné oddělovat již v zárodku neaktivní

zbytky ná aktivního odpadu, nby výhledný cbjea byl co

nejmenší. VStšina odpp.áů z l-nbnr"tnří spadá do kategorie

/s/; pokud by povné odpady obsr-hcvnly r°.dionuklidy s po-

ločasy rc-zpadu delšími než 1 rok /r /yjíiakou C a H/,

měly by se shrrniszaovot zvlášt.

Iběr pevných odpadů u uživatelů se praktikuje běž-

ně z?, používání vhodných nádob, které se distribuují

po jednotlivých pr-.covištích. ív"ěly by být označeny bnr-

vou /obvykle žlutou/ a opatřeny radinčnírr sya;bole!r.

k odlišení od nádob s neaktivními ztytky.

Odp<?dk^vé koŠK se ".lcpr.dlen: jscu obzvláště vhodné

pro izotopové lobcrr.toře. Kily by uvnitř obsahovat plas-

tikové pytle, které lze po zaplnění utěsnit e vyjímat.

Jejich, výhodou je nepropustnost pro vodu, která by moh-

la prosáknout a konteminovnt podlahu. Jsou použitelné
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především pro lisovr.telné resp. spalitelné odpady*

Pro neli^cvatelné s nespalitelné odpady, jako je
rozbité skle, kovové předměty apod., je zapotřebí mít
k dispozici pevnější nádoby, nopř. plechové kontejnery.

Kde rsárae co do činění s kodfrvery lrborrtorních zví-
řat, osvědčuje se jejich umistování do nádob se širokým
hrdlen: s obschem formaldehydu nebo do plastikových pyt-
lů s nehaěenýn: vápnem. Jestliže se ke konzervaci používá
prostředků v kr.pslné formě> je nutno nádebu uzavřít, utěs-
nit n umístit do větší plechovky tf.k, r.by ji obklopoval vhod-
ný adsorbující material, nnpř. expandovaný vereikulit nebo
křernelin^, který by v případe rozbití vnitřní nádoby při
neopatrné manipulaci nebo během transportu byl schopen
sdsnrbnvot veškerou uniknuväí k-ipeiinu. Pokud jsou krnte-
minnntera dlouhodobé rndionuklidy, doporučuje se uklád°.t
tyto kfdsverózní zbytky clo úložišt povrchového nebo kaver-
nového typu*

£ř_e_p_rav_s.

Plastikové pytle n plechovky s odpady by iuěly být po
opuštění laboratoře shromážděny na vhodném .listě a proměře-
ny 2 hlediskb expozičních příkonů* Otěrové zkoušky by pak
míly prokázat nepřítomnost konteminantu nb. vnějších povr-
ších, i^eždé bmlení, pokud se nepostdpuje do neaktivního
odpadu, by Kelo být řídn? nznočeno rridinčnÍE symbolem
n dslšírci údoji specifikujícírai obsah. Poté se ukládcjí no
vozidlo určené pouze k přepravo rodiooktivních látek ?. od-
váží ^e ns ~iísto zpracování resp. konečného uložení. Vozid-
le je třebo kontrolovat z hlediska možného zaboření. Přepra-
vu je po k treb~. organizovat tTk, aby všeďny podmínky byly
v souladu s předpisy J "AAE 5 s ochrannými národními předpi-
sy pro transport radioaktivních látek po veřejných komuni-
kacích.

Zpracování a ukládání

Často se stivé, že většina pevných odpadů produkovaných
uživateli obsahuje převážné" rsdionuklid.y s krátkým poloča-
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sem rozpadu. V tSchto případech lze tyto odpady provizorně

skladovat tak dlouho, dokud jejich aktivita nepoklesne na

hodnoty, která opravňují k jejich odstranění spolu s ne-

aktivními ndpedy.

Spalování

Pro velké snížení objemů je vhodné spalování, jež ve-

de k imrtní, stabilní formě odpadního inateriálu, který se

vnik obvykle musí ještě fixovat. Pokud odpadními materiály

jsou papír, textil, nnebo organické látky, lze dosahovat

redukčních faktorů ?.ž 1:100.

Pro spalování odpadů se ukázale, jr.ko veltai vhodná

menší spalovací zařízení o knpr.citč? ckolo 40-50 kg/hod

e spotřeb-" směsi nafty s rozpouštědlo do 20 l/hod. Při spa-

lování odpadů dochází k podstatné redukci jejich objemu,

avšak množství radioaktivních látek se nesnižuje. V závis-

losti ns fyzikální i chemické formě kcnt^minantu ^e může

radionuklid koncentrcvot v pevném zbytku - popelu, či v ráz-

ných částech spalovacího zařízení, anebo může přejít do

plynných zplodin a uniknt komínem dc okolního prostředí.

Vzhledem k tomu, že spalovací zařízení menšího typu vhodná

pro likvidaci malých ;:.ncžství odpadů nejsou vybavene fil-

try s dalšími prostředky pro záchyt pevných částic z plynných

exhalátů, je třeba dodržovat nepřekračování stanovených li-

mitů a spalovat odpady pouze v rmezenéir, rr.nožství.

Speciálním problémem je spalování odpadů ve formž

organických rozpouštědel s obsc.hera 4C, Ĥi anebo ^^S, kte-

ré si vyž'duje zvláštní konstrukční řešení pece. Především

je třeba upravit spnlování tnk, nby se dosáhlo teplot ckclc

1200 C, které jscu nutné pro rozložení karcinogénu. Nutná

je rovněž samostatná ventilace, speciální řešení dáv'<ovr\cí-

ho systému, předehřívání pece k zabránění tepelného gcku

Lisování

lisování je metoda spočívající v mechanickém snižová-

ní objemu pevných odpadů, která usnadňuje dnlší rconipulsci
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a nimi. Zvyšuje stabilitu odpcdu tím, že roste jeho hus-

tota.

lisováním měkkých odpadů se obvykle dosahuje reduk-

ce původního rbjerau ne jednu polovinu p.ž třetinu, i když

ns některých vysoce výkonných zařízeních lze dosahovat

snížení objenu až n? jednu desetinu. Existují zkušenos-

ti s lisy nejrůznějších typů c výkonů, cd 0,2 do 100 MPn,

avšrík ukázalo se, že v nnší prnxi je vhodné používat bíž-

ných hydraulických lisů, které jsou konstrukčně přizpů-

sobeny nádobám, nopř. 200 litrovým sudům, do nichž se

liscvntelné odpady unístují a s nimiž se přepravují

n ukládají v míst? konečného uležení.

SbSr f\ třídění kapalných odpadů

Jedním z hlavních předpokladů účinné sogregece odpa-

dů již v místě vzniku je jejich rozdelení n" vodné c. ne-

vodné odpady, a dále podle nežností, n^ odpady kyselé

a alkalické. Soustavné tíisení tňchtc dvou posledně ji:e-

novcmých druh'1 cdpndů :nůže včst k různým komplikácia

při jejich pczdíjším zpracovaní, jnko n^př. ke vzniku nej-

různějších srr.ženin, k uvolňování teple při neutralizaci

c připsanému úniku aerosolů.

Pro sběr knpnlných odpevdů z laboratoří Q delších

výzkumných pracovišt se nejlépe hodí 10 - 20 litrové PE

lahve s těsnáním s šroubový": uzávěrce., pntřične označe-

né. Nevcdné orgnnické odpsdy lze shromsžäovpt ve skleně-

ných Ishvích, nejlépe ucístíných v ochranných nádobách

pro přípr.d rozbití. Pro ř.°.du organických rozpouštědel

se tetiž polyetylén nehodí, nebot nuže docházet k jeho

chemickému napadení 2 trk poškození nádoby.

Důležité je uchovávat všechny nádoby s kapalnými

odpady v uzovřenéc. str.vu, r>by nedocházelo k edp^řrvání.

Po jejich znpln?ní je třebs stsncvit celkevcu radio-

aktivitu c chemické složení, což lze získat od uživatelů

snebo pomocí .̂n'slýzy cbsshu. Otěrovými zkouškami je tře-

ba prokázat, že povrch nádoby není zvenčí zPrrxřen. Po

z.Tišření expozičních příkonů se provede označení nádoby,



opatří se všemi potřebnými údrji s odpnd se postoupí

k dalšímu zpracování, popřípadě se ponechává v provizor-

nís skladu.

Pokud jde o malé objem./ z několika laboratoří, ne-

přesahující nnožství několik': desítek litrů, lze kapalné

odpady skladovat přímo ve sběrných nádobách, což platí

předevšíc pro organické nevcdné odpady, jejichž množství

nebývá velké. Při větších ír.ncž?tvích je třeba mít k dis-

pozici sborné nádrže, jejichž materiál musí respektovat

chemické složení odpadů, přicházejících ne jednotlivých

pracovištích v úvahu. Tato praxe však není obvyklá u men-

ších producentů odpadu n týká se předevšír. větších výz-

kuiEných center, v nichž produkce odpadů cbná;;í rrnežství

vetší než několik jednotek až desítek c rnesíčnS.

Jestliže se daří shroii.sžcíovat r-ridělen* odpady s ra-

dionuklidy o pcločasu rozpadu několik'1 hodin až dní, je

vhedné je prozatírnně .skladovat a vyčkat potřebnou dobu,

po jejímž uplynutí je rr.ožnn odpady vypouítžt do nesktivní

kanrlizace.

Zpracování k??pňlnýcii odpadů

Z několika irietod sloužících ke koncentraci radio-

aktivních látek obsažených ve velkých objeir.ech ksprlných

odpadů se s postupem času ukázaly jrke efektivní G V prnxi

použitelné pouze dvě, o. to sorpce m n.íničích iontů a od-

pařování.

Použití iontoir.5ničů je velni jednoduché a lze je

praktikovat příco přidáníc trchtn látek do nádoby s odpe-

dy, anebo použít je v kolonovém uspořádání, což je účin-

ní jší a vede k vyšším koncentračním faktorůci. Použitý

iontomínič je r:.ožno regenerovrt elucí sorbovaných nukli-

dů malýn objemeiri de?orpčního činidla, popřijsdí <e tnožne

odstoupit cd regenerace a inntor.enič po vysušení zpraco-

vávat jako pevný odpad. Je třeb^ mít na zřeteli, že obsah

radionuklidů a cherr.ické složení kapalného odpadu hrají

dôležitou roli při výběru vhodného iontnrrjpniče, který ne-

musí být nutní selektivní, zejména jde-li o odpady, obsa-
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hující směs nuklidů. Také vysoce solné roztoky se nehodí

ke zpracování touto raetodou, nebot neaktivní ionty doká-

ží snadno vyčerpat sorpční kapacitu neniče ve velmi krát-

ké době.

Některé přírodní ".orbenty jako např. vermikulit ne-

bo některé zeolity se velmi dobře osvědčily jako selektiv-

ní sorbenty při záchytu radiocesia, ns jiných lze úspěš-

ně sorbovat celou řadu prvků vzácných zemin. Tyto sorben-

ty lze aplikovat j--?k při statickém tak dynamickém uspořá-

dání a po ukončení procesu *e lze zneškodňovat jakc pev-

ný odpad.

Odpařování je proces, který vyžaduje speciální zaří-

zení, a tc odparku s filtry a kondenzátor era par. Jde o re-

lativně nákladný proces s nezanedbatelnou spotřebou ener-

gie k vytápění odparky is prc pal á množství laboratorních

odpadů je nevhodný. Vyplatí se především tar., káe je za-

potřebí zpracovávat velké objerry odpadů, minimálně na ú-

rcvni nčkolika stovek až tisíců r.. ročně, a díle všude,

kde je k dispozici ve velkém rnc-žitví odpadní teplo, ja-

ko je trnu v jaderných elektrárnách.

Fixace odpadů

Vzhledem k toau, že ukládání kapalných odpadů dr ú-

ložiště' je z hlediska dlouhodobé bezpečnosti nepřijatel-

né, je nutno zahuštčné odpady převádět do tuhé formy,

vhodné k transportu i kcnečnécu uložení. Provádí se to

prostřednictví;-: tzv. fixačních procesů, spočívajících

v nísení koncentrátů nebo vcdné suspenze inntcínSničů

s vhodným materiálem, který po utuhnutí vede k tvorbě

tuhého, kompaktního produktu. V průmyslovém měřítku byly

v poslední době velmi dobře zvládnuty dva procesy fixace

odpadů, c to do cementu r. bitunenu. Cementace odpadů je

jednodušší s spmčívá v podstatě v nísení odpadu s port-

1endským cementem za normální teploty. Jedinou nevýhodou

této metody je růst objemu n hmotnosti výsledného pro-

duktu ve srovnání s výchozím ir.fteriálen.
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N." rozdíl cd ceaentace si. fixcce do bitur:.enu vy-

žaduje "ložitějšíhn zařízení a větších nároků ne ener-

gii, nebot proces probíhá při vyšších teplotách. Výs-

ledný produkt je však velrr.i stálý a vykazuje nnohec

menší vyluhovstelnost než solidifikovnný cement. Je

vhodný pro celou řcdu odpadů, nebot není nutno tyto od-

pady zvlášč upravovat před vlcstnía zpracováním.

Seleni odpadů

Takto upravené odpady jsou již vhodné pro konečné

uložení nr. úložištích. Aby se usnednile. manipulace během

přepravy, nakládání a vykládání, opotřují se vhodnými

obnly. Zejme ni je třeba, rby tyto r bily byly r.ech?nic-

ky stálé, neporušovaly se r>. byly odolné vůči vnějšíni

vlivům, j o k o jsnu tiskové nt-náhání, koroze vlivem vn-1j-

ší vlhkosti, z"?ny teploty, ole i vůči vnitřním zr.ěnás;,

n?př. vůči rozkladu produktu, tvorh? plynů apod.

Podstatné je rovnřž, oby obaly plnily funkci vhodné

izolační bariéry pro radionuklidy v odpadech obnažené,

které by n;ohly uniknout r. «tát se potenciálr.ÍK ťonts-

inin-sntesr: okolního prostředí e tin; i rizikovým fraJctorê ;

pro obslužný personál ň obyvatelstvo.

Dlouhodobé zkušenosti •=. cb?.3y různých typů ukiz^-.

ly, že uvedeným pož^devkůs nejlépe vyhovují ocelové su-

dy o rbjecu 200 litrů, s tlrušíkou stěny 1 - 2 mm,

opatřená ochrannou vrstvou zinku.

Ukládáni odpadů

Pro ukládání nízko r> středně aktivních odpndů se

v souČasatosti používají ve světě tři metody, ľrvní z nich

spočívá v ukládání odpadů do podzemních prostor nebo du-

tin, které nohou být přirozeného původu rnebo umělé.

Toto je přípscí jednoho z nnáich úložišt, vybudovaného

v bývalór;i vápencovém dnlu Richsrd v blízkosti Litoirsě-

řic. Úložiště je dcstntečnS suché, dobře větratelné

8 snndno přístupné; ukládají se ser právě odpady z výz-
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kumnýcb laboratoří, nor ceníc i dalších pracovišt, které

obsahují :renší r.ncžztví ra Hť aktivních látek a spise vel-

ké objemy různóho bal°stn ''he ;.:'itoriálu. Provozovatelem

úložiště je íJ3tr--v pře výzkur:, výrobu a využití radioizo-

topů v Praze.

Pro odpady z jaderné energetiky jeru vhodná úložiště

povrchovcho typu, crž jsou v p^d;?t?.t" jí:.;ky, které se po

zapínaní odpedy překrývají bet^novýni panely a zasypávají

zeainou. Získene zkušenosti i nokolikr> států nasvědčují,

že jde o levnou a '-ezpečnru metodu ukládání, kteró uiúožňu-

je izolaci odpadá od Člov^ko po c.elru potřebnou dobu něko-

lika stsletí. 7 Č3SR ez v sruc-"^né :".'bř r.řipravuje vý̂ t-°.v-

ba dvr-u regionálních úlor.iňt uvodoní!11" typu, ~ to v blíz-

kosti jaderných elektráron D^kov^ny r, ''Vchnvce. Je zřej-

mé, že holí-li pe i-f- :;; s t r d ::• ukl 5 iúní pro odpady

elektrlrenekéhr typu, bule i v In • nr" rdp°.dy z nplik^cí

radionukli l°i; nček'vá se prntr, že v blízke budoucnosti

bude v.-.^žn.': využívat t'ch.':.'• i jrc! -víc'' úlržiší i t í r. t c

způsobe:.:,

Zaínxa n tleli :.:;toux ]e ;'••?, pruzo pro úplnost; jde

o odstranr.v.ini oap^riů pcnrřrv .:r.í." n1" -~\nr: r.oří ^ oce;ínů.

Vetod:" je pro podrr.íni-y ČSSľi r:•..•'ho.In.-'i nejen pro vysoké

transportní náklady, ale hlavni'"', protr, že celkový záměr

není v souladu s našimi pře k t .vo.ri o t^^, že společnost

by si ir;"ln zí'chovat kontrola n ~d cf"!r"-:'y P" celou debu, po

kterou ,1"fu človíku nebezpečné,

V při.pr:dx úl':'zišl pr'.\i;,2r^j-:ných n<:bc b u d o v a n ý c h

v ČS3R je tatc po Imínk0 ucV -vťiní kontroly noci ukl .'̂ .nnýir.i

odpndy do.c't.'-;tečno splrr-nz, o.eort ;::ultib^riárový systéir.

znemožňuje jakýkoliv úr.ik r^dir nuVliď) i r "'kolní biosfé-

ry i v príprjdx h:v-'rie s ~ ir-ir .'.lnír::i .vislelky. Prrtr lze

záV'lreiL ken^tatovnt, 5e prrbló:..y znešVrdňování radio-

aktivních odpadů se v Č33R i^bc-zpečují na velr.i dobré

úrovni, v souladu se skušenc:?-ti'i, získ"nýiri ve pv"-tové

praxi a r plnyní vr-ec; pí •••: "dav'-'u. kiorc si vyžadují na-

še přísné hygienickí předpisy i z'.kony o tvorbš a ochrana

životního prostředí.
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DEKONTAMINACE A LIKVIDACE EAO V tfJV

F. Růžička, ÚJV Řež

Při výstavbě Ústavu jaderného výzkumu se vycházelo

z faktu, že při řežení nejrůznějších výzkumných ^kolů

budou vznikat radioaktivní odpady, které bude nutno vhod-

ným způsobem zpraciovat a likvidovat tak, aby byly splněny

podmínky hygienických norem a předpisů. Proto se již v le-

tech 1956 - 1958 připravovaly projekty zařÍ2ení na zpra-

cování radioaktivních odpadů, Které budou produkovány

na radioaktivních pracovištích v Řeži.

V první etapě byla vybudována a ooěátkem roku I960

uvedena do provozu nalá dezaktivační stanice, umístíná

v areálu resktoru VVR - S, na níž se zpracovávaly kapalné

radioaktivní odpady,z primárního okruhu reaktoru a z hor-

kých komor a odpady z objektu malé radiochemie. Stanice

byla vybavena dvěma typy vakuových odoarek - kotlovou

a filmovou.

Do roku 196J, kdy byla stanice v orovozu, se v ní

zpracovalo přes 800 nr* odpadních vod, vzniklo cca 10 m^

koncentrátů, které byly ukládány do vymírajících nádrží.

V druhé etapě byla projektována budova centrální

stanice pro zoracování radioaktivních odpadů. Úkolon

této stanice bylo zcracovst všechny radioaktivní kapal-

né a pevné odpady, vznikající v ÚJV, oři padne i odoady

z ninoústavních institucí.

Při kalkulaci kapacity stanice a navrhování jejího

technologického vybavení so vycházelo z údríjů, které by-

ly pro podobná pracoviště publikovány v zahraničí, dále

z velikosti ploch aktivních práčovi'í, z počtu pracovní-

ků a jiných ukazatelů. Kapacita stanice byla stanovena

na 3,6 m^.h a předpokládalo se, že maximální měrná

objemová aktivita kapalných odpadů bude 10^s in -\

Jako technologické systémy oro z vracování uanalných

odpadů byly navrženy a instalovaný chemická úpravna

s usazováky a pískovými filtry, vakuová odparka s vysu-
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nu tou topnou soustavou, Lonexové filtry, vakuový filtr

na odvodňování kalů z chemického srážení a zařízení

na stačení kalů a koncentrátů. Pro pevné odoady bylo

instalováno lisovací zařízení, .-.aly a koncentráty měly

být stáčeny do ocelových sud;"; a ukládány no dobu cca

5 let v o.gektu k tomu účelu vybudovaném v blízkosti de-

zaktivační stanice. Po této době se oředpokládalo od-

vezení do celostátního -'ložiště, j o h oj, lokalita nebyla

v době projektování ještě znaná.

Na základe požadavků hygienických orgánů byl objekt

dezakti-vacní stanice situován na nr.aorní plošině nad

objektem velkého radiochemickéno ouvilonu. Objekt je

řešen jako jestipodlr.žní bélova, provozně a konstrukčně

rozdělená na technologickou a laboratorní část.

V nejsoodnějtíí části objatu - II. suterénu jsou umís-

těny sběrné nádrže aktivníc i vod a vod deza::tivov&ných.

V provozní halo v tomto nndlcží jo urás léno lisovací

zařízení, .zařízení na stú cení •:•::!.;"! ̂: koncentrátů a pro-

vizorní zařízení na fixaci koncentrátů cementem. V I.

suterénu byl instalován vakuový filtr, ionexové filtry,

aezioporační nádrže po chemičkám srážení, monžíky na

kaly a koncentráty, vakuové předlohy kondenzátu z odoar-

ky, Velká sběrná nádrž na aktivní vody a v poslední do-

bě zde byla instalována automatická oračka na dezakti-

vaci pracovních oděvů. V i^ezisuterénu cbjektu je ovláda-

cí koridor, spodní část vakuové odoariry, mechanické díl-

ny, sklady a rozvodna páry a vody. V ořizemní části

technologického křídla ob j o,tu je .̂Ir-.vní provozní hala,

v níž je umístěn systém chemického srážení, systán od-

parKy. a provisorní zařízení na dezaktivaci kontaminova-

ných zařízení a předmět".. V laboratorní části objektu

jsou kancaláře, jídelna, Šatny a s- nitární uzávěry,

laboratoře a dozimetrický v-".-lín. V.iealuay aktivní prosto-

ry objeKtu jsou napojeny na centrální vzduchotechnický

systém objektu, jehož strojovny js^u umístěny v horních

patrech teclmologické části objciktu.

S hl. vními zdroji radioaktivních kapalných odpadů

je stanicu spojena aktivní kanalizací, kterou se tlako-
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výni vzduchem přečerpávají odpady ze sběrných nádrží

v jednotlivých objektech do sběrných nádrží v dezaktivač-

ní stanici. Odpady z ostatních pracoviší. včetně odpadů

pevných se do objektu stanice dovážejí v nádobách, v cister-

ně a sudech.

Aktivní zkušební provoz dezaktivační stanice byl za-

hájen v r. 1962 a měl ukázat, do jaké míry splňuje insta-

lování technologie projektové předpoklady. Ukázalo se,

že samotnou technologií chemického srážení není možno

docílit tahové dezaktivační účinnosti, která by dovolovala

odpadní vodu po projití tínto procesem vypustit jako ne-

závadnou. Vodohospodářský výměr platný pro ÚJV dovoluje

vypustit do Vltavy pouze vodu takovou, jejíž měrná objemo-

vá aktivita nepřesáhne hodnotu l,1.10^s~ m~^ a to ještě
90

za předpokladu, že koncentrace Sr neořesáhne 10 % této

aktivity. Proto bylo nutno všechny odpadní vody DO chemic-

ké úpravě a pískové filtraci odpařovat. Všechny technolo-

gické systémy byly prověřeny v několikaletém provozu za

nejrůznějších podmínek a na zú.-:lad£ výsledků a zkušeností

byla zvolena taková technologie, která je za daných pod-

mínek co nejjednodušší a přitom UČinná. 3yly vynechány

přebytečné technologické stupně a v současné době se oro-

vádí tento technologické proces:

radioaktivní odpadní vody se přímo ve sběrných nádr-

žích /objem nádrže je 10 m / chemicky předupraví louhem

a sodou /úprava pH, odstranění iontových forem Ca ' a
2+

Mg / a za míchání se čerpají tlakovým vzduchem na odpar-

ku. Odpar.ca je vjíbavena odlučovacím systémem aerosolů

z brýdových par, po kondenzaci je kondenzát shromažďován

ve vakuových předlohách a odtud je čerpán přes ionexové

filtry zapojené v sérii katex-anex do sběrných výstupních

nádrží, případně je čerpán do nádrží přímo z předloh.

Dezaktivovaná voda se po proměření čerpá tlakovým vzduchem

mimo objekt do ústavní chemicko kanalizace a do řeky.

Konejentrát z odparky se periodicky po dosažení žádaného

zahuštění vypouští do sběrných raonžíků. Ze sběrných mon-

žíků postupuje do homogenizátorů, kde se mísí s cem:-ntem

a vypouští do 200 1 sudů & odváží na celostátní úložiště.
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V centrální dezaktivačni stanici se zpracuje ročně

icolen 2000 cr radioaktivních odpadních vod o mém é objemo-

vé aktivitě 10 -10 s m , dezaktivovaná vodavykazuje

měrnou objemovou aktivitu 10J-10 s m . Koncentrátu
9 -1 -1 ^

s raernou objemovou aktivitou 10 s m J vzniká kolem 12 m ,

jeho úpravou kolem 24 m pro trvalé uložení. Pevných

odpadů se zpracovává ročně kolem 30 m , z toho cca 60 %

je lisov.: telůých.
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TVORBA VRiTÉBIÍ PŘIJATELNOSTI RADIOAKTIVNÍCH

PRO TRVALÉ ULOŽENÍ

I. Nachcůlner, ú*JV Řež u Prahy

Úvodem budiž podotknuto, že tentc příspěvek se nebu-

de zabývat konkrétními požadavky na úpravu a kvalitu

úpravy radioaktivních odpadů /RAO/ přad jejich uložením;

to bude předmětem navazujícího referátu pracovníků TJ\rVVE,

kteří s tímto problémem aisjí v Č-3SR jako jediní praktické

zkušenosti. Smyslem předloženého :r.c. teriálu je --píše objas-

nit z obecnějšího hlediska důvody, 1-teré vedou ke sr.anove-

ní minimálních požadavků na uklXdiné odpady a nasnačit

postup při jejich výběru.

Zdroje RAO v ČSSR lxe rozdělí L do tří skupin: těžba

a úprava uranových rud, ••a-.ierná energetika a aplikace

radioizotopů, v medic :'n§, výzkumu a diagnostice. Současné

reálné rm žnosti zneškoinžní HA C j-ou však - bez ohledu

na jejich původ - dví: buď koncentraci radionuklidů sní-

žit zředěním ne přírodní úroveň a vypustit je do hydrosfé-

ry či atmosféry, nebo naopak tyto nuklidy z\• oneentrovat

s r\o příslušném zabezpečení proti nekontrclovatelnén:u úni-

ku je skladovat , dokud nedojde k jejich roipadu na ne-

aktivní izotopy. Je třeba konstatovat, že se b-žn-x. použí-

vají obě cesty, nH'dy i jjejich kombinace. První z nich

vsak má rodu omezení: je použitelná ^en pro odpady o vel-

•JÍi nízkých aktivitách, pro olezený počet radionukSdů

/nejčast^ji přírodních/, důle je třeba také zvážit důsled-

ky tepelného či chemického znečištění biosféry a nt.-lae

při tcr. přehlednout nebezpečí z,p?tnc koncentrace radio-

aktivních prvků, at už v t>áních rostlin čí živočichů

nebo v šedi: entech. Ce tedy zřejrnč, že rozhodující čágt

RAO musí být likvidována cesteu druhou.

Všeobecní přijatá schema zneškodnění RAO je založeno

ns následujících krccích:

1/ koncentrace radioaktivních sloick odpadů

2/ jejich imobilizsce /fixace/
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3/ bezpečné uložení takto získaného produktu po dcbu

nutnou k rozpadu většiny v něm obsažených radionukli-
dň.

Bezpečným se rozumí takové uložení, která zabrání nekontro-

lovatelnému úniku radioaktivních složek odpadů do biosféry

a "nulnou dobu" ]ze zhruba definovat jako alespoň desetináso-

bek poločasu rozpadu nřevažujících radionuklidů.

Pro vytvoření přeéstavy o době po kterou je třeba

uložené RAO kontrolovat, je na obr. 1 /]/ znázorněna

časová závislost relativní toxicity vyhořelého paliva

z lehkovodníbo reaktoru, -skladovaného bud" bez úorav ne-

bo po odstranění štnpných materiálů v prepracovatelském

závod*. Pro srovnání j~ou ns obrázku zakresleny laké re-

lativní toxicity n$kter-'ch běžných rud.

Zde je na irisvó věnovat chvíli przornost základnímu

všeobecně akceptovanému principu v přístupu ke zneškodňo-

vaní odpadů, který je označován zkratkou ALARA /as low

a.<? reasonably achievable, t j. tak níské jak je rozumne

dosažitelné/. Povodně byl totiž propagován princip ALAP

/as low as possible, tj. u?,k nízké jak je možné - rozuměj

riziko negativních vlivů radioisotopů z odpadů/. Avšak

jak ukazuje schéma na cbr. 2 takový přístup, P-Č technic-

ky zvládnutelný, nemá ekonomické ale ani morální opodstst-

nvní, stává se od určitého stupně zabezpečení RAC ne-

účinným, lento fakt se stal vlastně počátečním impulsem

pro hledaní technického, ekonomického, hygienického ale

i morálního optima při zneškodňování RAG a pro volbu

mořítek, která toto optimum kvantifi k Ľjí, nebo-li pro

volbu kritérií přijatelnosti odpadů pro úložišti. Lapi-

dárnějí lze problém výboru kritérií definovat takto:

Jaké hodnoty kterých veličin mu<ví RAO dosáhnout, aby

lidem neuvodily pc celou dobu své existence a při tom

jejich -zneškodnění bjlo co nejekonomičtější?

Systém izolace RAO do biosféry je složitý a je za-

ložen n-s vytváření překážek, které by po celou cMbu ži-

vota radioizotopů zabránily jejímu nežádoucímu úniku ze

skladovacích prostor; hovoříme o tzv. rnul t i bariérovém

principu zneškodňování odpadů. Bariéry, pro tyto účely
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používané, můžeme, rozdělit do tří základních skupin:

1. Přírodní b. ~ napr. vhodná teologie místo uložení RAC

zajištující retenci radionuklidů díky sorbčním schop-

nostem některých hornin.

?. Uniklé b. - nspř, Hydroi zolace, zásypy sorbuiícírai na-

teriály, obaly a forma v níž jsou RAC uloženy, apod.

3- Institucionální b. - monitorování, sy-tém ochrany a

kontroly, řízení lidské činnosti tak, aby byla omezena

možnost nedbalosti či zlého úmyslu v přístupu k RAO.

^riteriální póuis jedno llivých bariér by :rxl byt

formulován za ideálních podmínek v následující logické

pí. sloupnosLi /2/:

'•x/ 2ÍtlGdním_kritóriem pro zneškodnení RAO je požadavek

minimalizace nepříznivého dopadu škodlivin na zdraví

obyvatelstva i personálu li k*u iujíc: ího odpady, při rus-

pektoviní principu AIAííA. loto kriterium má hyr;icnicí:ý

význam 3 musí protD být - m rozdíl ode víech následu-

jících kritérií technici 'c'n, u richž je možná do určité

míry nahraditelnost a zastupitelnost - bezpodmínečně

dodrženo.

b/ při plánování koncepce aneš>odnovúní odpadů je nutno

for.ulovat ii£itéri3_obecna, i-.terá již jp.sji kvalitativní

charakter.

c/ v dalíím stadiu jsou obecná kritéria upřesňována s ohle-

dem ra konkrétní způsob úpravy RAG, n^ zp5--ob a místo

jejich uložení. Fři tom dochází V první kvantifikaci

^ritérií,.založené např. na finančním porovnání kolektiv-

ního ďívkovéhc úvazku a nákladů no zlepšení konečné fer-

ÍIP1 i event. z,půiobu ukládáni IíAO. V této souvislosti pak

hovoříme o tav. fun_kčních_kritériích.

d/ v posledním kroku j^ou k funkčním '--riteriím přiřazeny

jednotlivé charakteristiky, Kvantitativně definované

pomocí "'-írp.'i.etrň. Vla-tní !iri_téria_přijstelnosti^odrjsdů

pro jejich trvalé uložení jsou pa> d.Ána •:".;<• o vy m i hodno-

tami těchto parametrů, které musí RAC splňovat, aby mohl

být daný sytém deklarován jfiko bezpečný.

Pro posluchače tohoto kurzu ,1e nejzajímavější bariérou
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konečná formo odpadů, nebot jen tu mohou TVOU činností

přímo - a to is', pozitivní tri- ne.? e Livn«- ovlivnit.

Obaly, způsob uložení RAO i institucionální prvky cukal

brát jen jakr daná fakta, která jsou formulována n ma-

jí svůj dopad pro jiné, závěrečné čisti likvidačního

systému.

Pro hrubou orientaci při volfcč a při vzájemném po-

rovnávaní důležitosti charakteristik c parnr.-etrů popi-

sujících kvalitu odpadů udělá dobré služby pomerní- jed-

noduchá t.?b. č. 1 , která je převzata z oficiálního ma-

teriálu ľ/.AAE /3/. ľojmy v ní uvedené lze zhruba inter-

pretovat takto:

Stabilite forný odpadů je v podstat? jejich schopnost

uchovávat si svoji integritu i v průběhu delšího čajové-

ho období. 'ilkO nestabilní se často ro2pa-3ojí, což vede

k porušení úložiště a v důsledku podstatně usnadňuje

nežádoucí ztrátu kontroly nad radioisotopy v odpadech

obsažených.

Obsah radionufclidů V odpadech je posuzován ze dvou hledi-

sek. Jednak je nutno limitovat celkové množství radio-

aktivity, které lze do úložišti umístit, jednak musí být

stanovena přípustná objemová aktivita ukládaných RAG.

Je samozřejmě nezbytné tato omezení upravit s ohledem na

toxicitu jednotlivých nu!<:lidů /nepf. slfi-zářiče, dlouho-

dobé štěpné produkty, aj./.

Povrchová dávka v podstatě určuje požadavky ns manipulač-

ní s transportní prostředky. Obvyklé hranice jednotlivých

kategorií jsnu 14,4 nA/kg /CCD rcR/h/ pro ruční manipulaci,

36 nA/kg AjOO m.,/h/ pro manipulaci bez stíníní ale s ur-

čitými opatřeními ke ^-nížení expozice obsluhy /doba mani-

pulace, vzdálenost cd zdroje/a vyšší, které vyžadují vhod-

nou dálkovou obsluhu 8 stínění, event, kontejnery.

Povrchová kontám'nace se může stát zdrojem zamoření osob

i podmíněně aktivních a neaktivních prostor a prostředků,

a v důsledku i b i osféry.

Chemická stabilita odpadů je vlast-n? jejich odvlnost proti

možným vlivům prostředí v poprovozní fázi a je charakte-

ristikou důležitou pro zhodnocení dlouhodobé schopnosti
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formy RAO fixovat podstatnou č ár, t v ní obsažených radio-

nuklidů.

.Migrační a .sorbční vlastnosti, radionuklidů určují do ja-

ké míry budou i při porušení bariér nuklidy lokalizovány

a v nepříznivém případ? vedou k realizaci přídavných

bariér, které retenční schopnost úložného systému udrží

v požadovaných mezích.

Hořlavá 9 qnrnozápqlné látky j~nu kritické z hlediska

možncti vzniku požáru v úložišti a 3 tím souvisejícím

únikem aktivity do atmosféry. Jejich ukládání vyvolává

i po přijetí opatření ke vzniku požáru nutncjt vybavová-

ní úložiště odpovídajícím množstvím účinných hasebních

prostředků.

tvorba plynů v odpadech se projevuje negativná v nčko-

lika směrech:

- přímé uvolnění radioizotopů do biosféry Převedením

do plynné formy /nspř.-14C ."jâ o oxidy C C a CO_/

- vznik toxických, zdrsví osob pookczujících plynů

- vznik hořlavých 3 výbušných plynů

'•ikr obiální rcz<-:l3d vede 1: degradaci formy HA O a V." uvol-

nění nebe k u^radn^ní tvorby plynných zplodin, radio-

aktivních či hořlavých.

bxnlozivní látky a „2Íl..a č.,nc plyny j ̂ o u potenci.í Iní ir: i

zdroji havarijních situací v úložišti, proto pokud ne-

budou z ukládání vyloučeny je nutné vyhrsdit pro n? °?.-

mo-tatné prostory.

Toxické látky by v zásadě neměly být s KAO ukládány,

protože na rczriíl od radioaktivity 3t jejich toxicita

s časem nemění.

y oroživni látky mohou podstatně urychlit degradaci všech

bariér s tak způsobit únik radi onu'-lidů v dM>ě a

množstvích neodpovídajících předpokladům.

Radiační ^ ca bil i ta odpadů .'-.a schopnost kr-aáčná fomy

fíAC vzdorovet účinkům z/ďení 3 je kritériem nebývajícím

význam pro st/ední a výšeaktivní odpady, zejména orga-

nického charakteru /ionexy apod./.
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Přítomnost tronplexotvornych činidel podstptn* zvyšuje r.-o-

bilitu celé řndy radioisotopů, je ji nait.o proto v někte-

rých případech respektovat zv 'Ťením retenční -chcpnosti

bariér nebo z.\??,hy do technologie úpravy RAO.

Přítomnost volných kapalin v ÁMC popř. v jejich obalech

je -pojena se zvýšením rizika úniku radionuklidů a je

třel"? ji pro transport » zejména pro uložení striktně

vyloučit /*rlidifikace, adsorbce, spod./, lento požadavek

není v rozporu s prepravca k 3 palných. M O , ta si však vy-

nucuje přijetí specielních bezpečnostních a technických

opatrení„

iÁ.echsnickt stabilita obalů je dôležitý-;, kri otrie-:, zamě-

řeným n° uiráení fyzikálni integrity odp«:u b*r.etr. transpor-

tu a všech manipulacích. I-od tímto o o úhrnným nízven; j^cu

zahrnuty veličiny j^ko napr, pevnost v tlaku P. V rlzu,

odolnost proti lepeHným ňokúir o tepelncr.u nn-náhimí.

Korozní odjlln^ost.^obvlô je nutno pcL.zcvat '-Vůli rozhodnutí,

zda životnost obalu odpovídí trviní provozní f'ze ukládání

RAO, popf. do jaké rrríry lze rb^l v poprovozní fjzi pcv^žn-

vai ŽC .ednu z bnricr. Při V-O.T- ji? Lřets vínovat pozornnt

nů-obení a:čdiĹ jnk nn vnyjy-í tak n? vni u'ní itranu obalu.

Standardizace obalů ni usn.°"nit z3ch.'.zení s ii/"->C, inížit

nehodovost při Bianipulr.cích. a v nepohlední řad" zjednodušit

manipulační prc-střed^y i požeJ"V'-v nc ẑ Ť'-rolen.r obsluíy.

E e'ti strace nAC po celou dobu .je ich rrhybu cd '-ro^ucent '•>

pťec- upr U'-V3 Lei e -i ž po pr vce úlc.:i.~;tŤ v pí^e-.né fcrr^?

,-,-e duležit'íii poá:::ífwkf_La, !lcr; rčení zejnu-na neni pctc.ci.

Zšzna:;,y je třeba uchrvWat ;;iiniro;Un" ro dr,bu i nslitucicn iZ -

ní kontroly úloiirUč, !- ̂ er \ bude rrob,'í"3t -o dob x nokolike

set let.

Na první pohled je evi ientr.í, že plodované vlastnosti,

tsk jak j aru v předci ozim odstavci uvedené, tvoří složitý,

vzíje^n? nropojený P zívislý lytŕ.m, v .rrrrž lze z^ -oučss-

ných znslortí t-žl<o činit !v?nti t3 tivní ziv-ry, "tsnrvit

číselné hodnoty p^ra-etr"• \.nc hodr.oce1 í přijatelnosti odpa-

dů. 'Io plTtí pro velkoproduce.'vty RAL o"!''n j"cu jaderné

elrktr-Árny, B '.ítr; spíše pro instituce, kde odpady vznii-a.il

v nencíiírnó .T.enSích ~nožstvích 3 "V tivi t .Ich s navíc ^ -nu

.i^ího charakteru. írozotÍEní tendence - s dodejme,
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že vzhledem k soača^nýz zru;lo«tfcin n z M e d i k e zodpovědnos-

ti V příštím generacím rozumní - většinou nm*řu,ie '• předi;:;en-

zov '.ní ochrany proti nekontrolovatelnému úniku radios, tivních

1'tek dc biosféry. To však v žádném případ* ne~mí vést

k pcdceníní ;]•?!•/,'chkoliv opatření při zneškodňování odpadů,

všechny organizace i jednotlivci, zapojení dn likvidace

HA O, nesou °.vij díl zodpovědnosti za tc, že radionuVlidy

neprrni! nou do biosféry eni v budoucnosti a neohrozí tíh

zdreví

Pro v'Lšinu pcluchnčů tohoto kursu :̂e partnerem při

S' odňcv lni odpadů ÚVVVK íraJ^i a předpisy, požadavky,

návody i vpny, se kterýsi .se toto pracoviště na producenty

lu.C obrací, by ner.ěly v ž.',dném nrípodč být obď-ázeny

a zlehčov'.ny; takový přístup by se rovnal n-r t"hnv'mí " e-

c^snizrau časované ekologické bor.by.

V yřme, že v'2. V u m dok.'?.e v brsikií dcb" nr: zaklad-" vědec-

ky prdložených teorií a experin;entů tentc zetíin otevřený

problém uspokojiví vyřešit; do té doby se však bez empi-

rických, približných 3 n^ zál-'ladň intuice pří 1! uinýcb

pracovníků stanovených vodítek neobe jde:r.e.

1. Nucl. Technol . , í>l / 2 / , ^ec. lv30
2. W9°tex /.cceptance C r i t e r i a for j j i sposal of a d i c a c t i v e

V.'a°.tes in Shallow Jrcund and Rrck C ^ v i t i e s , A ^ r s f t
cf IAEA "a fe ty S e r i e s l ieport, Vienna. .Jept. Vyd'j

3. C h a r a c t e r i s t i c s of Radioactive Wo^te "ormr? Conditioned
for Storage and .ui^posal: Ju idsnce for the development
of ••i!?te t cceptpp.ce C r i t e r i a , ik':J ThCDuC - 235,
•'ianr.a 19 '.'3
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Obr. č. 1: Relativní toxicita některých zdraví škodlivých

látek, vztažené na uranovou rudu /O,2 % U/.
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Obr. 5. 2: Schéma závislosti počtu íímrtí způsobených provo-

zem jaderných zařízení a r\ealizací opatření proti

úniku radioaktivity na rozsahu těchto opatření.
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TABULKA č. 1

Přehled kritérií pro vříjec ndnadň na úložišť? a -'tupen

jejich relevance z hlediska bezpečnosti během provozního

reáp. poprovosního štádia /3/

"tupen relevance

iKritérium Provozní
stadium

GAO
s_t§di_uni

"NÁO ~

ptéb i l i t s formy odpadů
íObsah rsdionuklidů
jPovrchová dávks
Povrchová kontaminace
Chemická stabilita
Vigřační 3chbpnp<=t
I5tky hořlavé a byroforické
Tvorba plynných zplodin
iV'ikrbbiální roei-lad
i,'xí)lbzivní s °tlaě. plyny
-oxické a koroziVní liiky
Radiační ^tálo-n bdpadu

ompiexotvorné látky
Volné kapaliny
bchflnic^á stabilita odpadu
Odolnost obalu vůči korozi

XXX
XX
XX
XX
0
0
XX
X
0
XX
XX
0
0
X
XX
X

XXX
XXX
XXX
XX
0

: °XX
X
0
XX
XX
0
0
X

i XX

X

í

I
!
11

r

1

í

1

i
i
i
i
i

0
X
0

c
XX
X
.XX
0
X
XX
XX
0
X
X
0

c

x
XXX
o
o
xx :
xx ;
XX ;
X
x
X X '••

X i
XX '
y- i
x [
X '

"tupen relevance t o t.t t-ritériulri riení t ř is be uvažovat
x . . . kritériuir: se uvažuje, ale

není rozhodující
xx . . . důležité kritériur:.
xxx . . . kritérium ,ie třeba uvažovat

bezpodmínečně
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LIKVIDACÍ. RADICAKUVNÍCH ODPADŮ 2 PADIGNU"! IDOVÝCH
PRACOVIŠŤ

K. "tcpek, V. Pinkas, O. *afíř, J. íianc, lít?tav pro výz-

kum, výrobu a využití radioisotopů, Jrrahs

ÚVOD

je na aáVlad* vyhlášek LZd č"E č. 39/72 3b.

a iiiZd 3SE č. 65/72 :~:b. pověřenou organizací pro likvidaci

radior>ktivníc h odpadů a radionuMidovýcb pracovití na

celém území ÍZSV„ Vlastní provádění této činnosti ,ie ově-

řeno v rátrci odboru radiochemie oddálení ~lužeb, labora-

toři likvidace radioaktivních odpadč.

Rámcovou náplní je přejímka upravených radioaktivních

odpadů z jednotlivých rad.ionu!'lič)ov,'ch pracovišt na zákla-

dě jejich požadavků, přepravy a I onečné uhlídání těchto

odpadů v ústředních úložištích.

Tro tyto účely je vypracován provodní předpis".

"Podmínky k převzetí rodioM-'tivních odp??dů k odvodu

a uskladnění v ústředním úložišti", který po kortzuDtnv.ini

v In~t.it.utu hygieny a epiderci logie v Gehi.ru hygieny záření

podléhÁ schv-ilení ?/Zd e Klnvnífh hygieniků Č5K ? "SR.

ÚPBJiVl r-ADICA^iIVNÍCH ODPAjfi

liadinnuklidov-? pracoviště upravují odpady pro nře-

jímku k odvozu a u'ládání podle povahy tcxhio meteriálů

a s n'-ledeiľ, na požadavky přejímacích prdmínek. Prn úpravu

RAC k likvidaci j^ou zásadní následující hlediska:

1. "hrom^žďov .'.ní a třídění odpadů.

2. lípravy odpadů, tj. jejich převedení do bezpečné forr,̂  ,.

minimalizace objemů apod-

3. bezpečná ad ju" cwce upravených odpadů pro přepravu .? ko-

nečnc uložení.

Základním požadavkem třidňní je rozlišení odpadů

s obsahem přxro'nich a umrlých radionuklidů, d^le pak je

třeba odpady třídit v závislosti na 2pi°:?cbu následné
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úpravy* iJřejíaací podmínky vyžadují třídění na odpady pev-

né, kapalné, .slisovatelne, biologické a event, spalitelné,

pokud prac ovi"t~ .ná k dispozici vhodné zařízení /spalovnu

či kotelnu/.

ÚpraVa RAO pro k-nečnc Uležení musí zaručftvat js|c r:.ož-

r.cst bezpečné manipulace při pľejímce a přepravě /dostateč-

né stínaní, rraxirrální přípustné d Iv kove příkony, nekenta-

einovaný povrch obalů, pevnost obalů i Jejich patřičnou

vost při uložení apod./, tak i stabilizaci radio-

ů v upravených obalech při dlouhc/'obem uložení.

Z těchto důvodů jsou všechny druhy odpadu uprnvovúny zá-

sadn? do pevné formy a to převážní rsolidifikací cementovou

nebo betonovou sr^sí, která působí buď j3ko -aínící priek

nebo př Cisc jako fixační prostředí přítomných radi onu!-lidů.

'ľtínící schopnost betonové -srn Ť s i ]ze iv/Ťit zářenou kameni-

va za barytovou drt 6i ocelový nebe litinovv granulát, příp.

drobný železný odpad. Kvalita betonu se předpokládá 'jaico

u betonu 3 135 podle Č3K 73 ?4OO. V současné dob* je to je-

diná dostupná metoda úprsvy pro v'eďns radionuklidov 5 prr.-

covi št?.

U některých druhů odpadů předcházejí následující zpfl-

•3 0by úpravy:

B i o l o g i e k ý cdpac* je pred Tlidifikncí be-

tonem konzervován do-tatečným nincž̂ -tvíii. chlorového vápna,

vlezen dr PE =>áčků, které t "sní obepínají vložený moteri-ál

a jsou poté neprodyšně uzavřeny /ne.ilépe ẑ tavt.-ním/.

"rtvoly zvířat a jejich čá-ci je nutno předem fiyovat po

dobu 30 dnů v 10 /; rozteku formalu.

l i s o v a t e l n ý pevn̂ ř nízkoakt.ivní laboratorní

odpad je dosud uprevován na jediném zařízení, které o e

k dispozici v újy v řceži. Vzhleder. k cmezeným kapacitním

možnostem jsou lisovánírc upravovány pouze odpady z ÚJV.

Po dořešení této meuo-iiky úpravy odpadů co i vylity i kapa-

citních možností budou tyto odpady lisovány ze v^r.h praco-

višt.

K o p a l n ě odpady 3e vyskytují v n^kolike modifi-

kacích :

Nízkosktivní kspalný odp-̂ d ve vrtších nnne-ž̂ tvích je

unrnvcvat odo-Jřovúnítn /provádí U-JV ľež/ a následnou
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solidifikací koncentrúů cementem.

Vý?e?ktivní kapalný odpad 3 e ŕixov'.n v netříštivé

nldobi? vhodnou příir;.«í /cementem, ládrru apod./ nebo

alespoň inhibi lovin přidáním dela tečného množství nasáka-

vého materiálu tak, aby vzniklá S~QS v i. z ala bez^ečn* kapa-

linu.

Předrrňty, obsahující kap-linu /ampule, penicil inky

apod./ je nutno v netříštivé nádobo ob'-]opit ta-ovým

množstvím nasákavé látky^ aby s dostatečnou reservou byle

pchopna pojmout celé :nncža,tví kapaliny.

Fro úplnost je třeba dodat, že zmíněná netříštivé ná-

doby musí být pevno uzavírntelné a j.sou plněny i.v 1--i313

v případe nasáv^vých materiálů až pc okraj /obsah nesmí

mít cennost volného pohybu/.

Cdpad s obraném přírodních rr.dionu1 lidů je vždy upra-

vován fixací betonerr dotzv. vnitřní nádoby, která po do-

plnění betoneiú a uzavření je zabetonována dc tzv. vn"-jSí

nádoby. Při úpr^vš odpadů *? obseher umnlých radiohukli ů

s výjimkou biologických je ;r.ožnr pevné odpady, kapalné

upravené v uzavíratelné nidob? e sli = ovote.lné, urni°.tovřst

bez použití vnitřní nánoíry přímo do vn5j':í nádoby* Jako

vnčjší nádoby j^ou používány ocelové pozinkované °udy g

obručemi r víkem o o L. j emu 2CC litru.

Fixace betonem je prov-mona tak, že vnitřní nádoba

s odpsdem je vlnžena do vní^íí nádoby s předen; vybetono-

voným zatuhlým dnera, prostor .Tiezi nádobami a nad vnitřní

nádobou je doplněn betrnerr.. Umíctaní vnicřní nádcey volúiie

tak, aby vrstve betonu byla po v.̂ ech stranách včetn? dno

s víka vnitřní nádoby pokud možno stejná, nikde však tenčí

než i> cm. Ve vytvrdnutí betonu /?.?• dní/ zalít jeho povrch

třenicí vrstvou esfaltu a vn"jSí nádobu víkem uzavřít. Při

použití výíe uvedené úpravy bez vnitřní nádoby je třeba

stejně dbát na dodržení minimální vrstvy betonu o ti. 5 cm

po celčm vnitřním povrchu vnější nádoby. Vnější i vnitřní

nádebs j.sou oboustranní včetně víka ops třeny vodovzdorným

nátěrem a^faltcvým nebo epoxydehtern. Vnější nádoba je opatře-

na popisem barvou kOiitrastní k barvě nátěru a odolávající
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pov^trno-tnír:. vlivům. Popi?, a označení obsahuje: ŷtr.bol P

nebo U pro přírodní nebo um^lý odpad, zkrácený název pře-

dávající organizace, pořadové číslo náôoby n rok úpravy

/podle evidence předávající organizace/, znak radiačního

nebezpečí dle OT>N Cl 1315 /střena čtverce 10 - 20 era/,

velikost pí<3ir.a je :-l - 10 C:ÍÍ.

Protože upravený odpad rcusí být přímo manipulovatel-

ný, je třeba již cd počátku prováděné úpravy dbát ra to,

aby ve vzdálenosti 5 cm od povrchu vnější náloby /«?klsdo-

vscího obalu/ nepřekročil příkon dávkového ekvivalentu

1,0 mSv.hod" a povrch nebyl kontaminován více než

3 kBq.m"*2 radionukliáy Ac 227, Th 223, Th 230, 'xh 232,

Pa 231, U 232, U 233, U 234, U 235, U 233, přírodní, ochu-

zený s obohacený U, přírodní 'in, 3B 347, Pb 210, :.h 227,

zářiče alfa se Z n^d 92, Fu 241; více než 30 kB~.m " pro

rs?dionutri idy zde neuvedené s více než 300 kiícro*'" radio-

nuklidy C 14, S 35, "n 54, Co 57, Zn 55, Ca67, Se 75,

nr 77, 3r 35, Tc -)% Cd l(j'9, I 123, I 125, Cs 129, feg 197,

h 3, Ox- 'jl, Fe 55 4 Ni S3, In H3n:, Cs 131.

Proto je třeba odpad před fixací rczdílitj opatřit

stínáním /nspř. uasvřent ziřióe Ve stínících pouzdrech/

nebo pbužíč t2,v. tžžký beton s barytes nebo ocel. ^ranu-

látesn spod. namísto kameniva.

Splněním uvedených požadavků na úpravu odpadů je

odpad připraven pro převzetí V likvidaci z pracovišc*,

tzn. k přepravě do úložiatš a ke konečnému uležení.

KKA A ?VCZ UFK/.VENÝCH CDPAP8

Oprava odpadů pro přejímku ke konečnému uložení je

ve v?tšin° případů provJxlěna podle požadavků přejímacích

podmínek. Vyjíraečn" se všek vyskytují i závady v úpravlch

cdpadů a během provozu byly zjištov-íny například závady

tich to druhů:

- odpad obsahuje balastní neaktivní materiály

- nejscu použity odpovídající obaly

- odpad není upraven pro přejímku, zbytečná jízda

- fixace je provedena hubeným betonem /málo cementu/
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- obaly nejsou správně označeny spod.

Některé zjištěné příčiny závad:

- nedocenění požadavků na úpravu odpadů, reap,

nesprávný výklad požadavků na úpravu

- podniky zajištují likvidaci zejména menších

množství odpadů nebo jednorázové likv'.dace často

jako okrajové provozní záležitosti s minimem vy-

nalezených prostředků

- vhodné obaly, zvláště v malých ľnož^ovích, je

obtížné zajištovat.

Zjevné závady, zjištěné při pŕejíír.ce, jsou řešeny

na místě. Bučí okamžitou nápravou v případ" malého rozsa-

hu nedo"t=;tků, nebo odpad proste ntní převzat k likvida-

ci. r̂crnS kontroly vnšjMhn stavu přejímaného obalu a do-

zitaetrické kontroly nemá přejímací technik při =vozu

odpadů možnost přesvědčit se, zda úprava byla provedena

podle požadavků přejímacích podmínek. Chybná úprava tak

touže být zjištěna až při havárii, M y by např. do31o k po-

rušení vnějšího obalu, výtoku kapaliny spod.

lze navrhnout, určit či doporučit třídění odpadů

i jejich ná^.lednbu úpravu. £s současných technických

i organizačních podmínek zůstává ovšem zcela na praco-

vištích resp. pověřených pracovnících, zda cdpovSdn? po-

žadované třídění i úpravu odpadů provedou.

Přejímka a -voz upravených odpadů je organizován

po oblastech podle došlých pržadavků tak, aby bylo možno

při jedné jízd* zajistit svoz z většího množství praco-

višt.

v zaji*tŤní řádného a plánovité!-p provozu úložišt

je nutno, aby organizace požadující odvez a uskladnění

předkládaly tíVVVB jednak predbšžné ríracové odhady na příš-

tí rok do konce 3. Čtvrti, bažného roku a konkretizovanú"

požadavky na odvoz odpadů na příští čtvrtletí v bšžcém

roce do 1C. dne pohledního c:«síce bňžnáho čtvrtletí.

Například do 10. 6. požadavky ne 3. čtvrtletí.

Na záklsdě zpřesněného požadavku oznámí ÚWVR orga-
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organizace připraví upravený odpad a přejímací protokoly

k předání. Zároveň zajistí možnost proměření odpadů

v prostředí proměření umožňujícím a nakládku' odpadů po

převzetí n& vozidlo.

J^ou-li při přejímce zjištěny drobné závady, organi-

zace je neprodleně odstraní. 'Za •skryté závady a nedostat

ky v úprav? odpadů, které se projeví b*hem přepravy, uklá

dání a -'kladov iní v úložišti, odpovídá přediva jící orga-

niace, která je také povinna uhradit takto vzniklé škody

včetně nákladů na dekontaminaci vozidla a zařízení i na

případnou dodatečnou úpravu odpadů s o°tntní vzniklé

nákladyi

PŘEPRAVY, I/ANIPUIACE A UKLÁDÁNÍ

V rámci působnosti Ú'JVVR jsou prováděny přepravy upra-

vených odpadů z radionuklidových pracovišt ke konečnému

uložení do úložiší i přepravy neupravených odpadů k další-

mu zpracování dc IJVVVP a do UJV Bež.

Přepravy upravených odpadů jsou zsjištovány nákladním

sútorcobilem Škods-Lisz o nosnosti 9 t. Vozidlo je vně

označeno podle vyhlášky č. lGCi/V.??!? 3b. a novic nxá v ksbi-

n~ i necel ovány výstražné oranžoví majáky„ úo výbavy vo-

zidla dále náleží přenosné dozimetrické príntroje /j-ou

používány polský typ fiKP nebo zápodrn«n;ecké Frie^eke-

-IJoepfner či 3rthold/, příruční souprava del-: ontami nočních

prostředků, ochranné pracovní vybavení s osobní dozimetry.

Vozidlo nemá manipul^čr."' zařízení pro nakládku. Posádka

vozidla je tvořena technike:;;, který je vedoucím přepravy

a řidičem, který je vyškolen v zacházení z přepravovanými

radioaktivními materiály a zná zásady radiační bezpečnosti

při manipulacích. Pro přepravy radioaktivních materiálů

je vypracován interní provozní řád o pokyny k postupu

při nehodě.

Upravené odpady jsou přepraveny do prostoru úložiš-

td, kde jsou buď přímo zaváženy do skladovacích komor úlo-

žiště nebo přechodně umístěny do manipulačního skladu.
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Přepravy neupravených odpadů k dalšímu zpracování

se týkají většinou kapalných odpsdů, které jsou zpracová-

ny v ÚJV v Řeži. Kalá množství výšeaktivních kapalných

odpadů jsou přepravována týmž vozidlem v uzavřených

netříštivých nádobách /zpravidla PE7, k t v-r é Jsou uloženy

v uzavřeném ocelovém sudu v obsypu nasákavým materiálen

/piliny apod./. iJelší možnost přeprav menších množství

výšeaktivních kapalných odpadů bude pomocí stínaných

přepravníbů typu PO1ON s vlastním obousměrným čerpacím

Z-'rísením. Není však dosud dořešeno kotvící zařízení

těchto prepravníku na ložnou plochu nákladního automobi-

lu. Do IJWVB jsou dopravovány k úprcvě převážně menší

množství pevných odpedů a to jen vyjímecriě z důvodů mini*-

málních kapacit pracoviště pro tyto služby. Jde zejména

o uzavřené zářiče s čidla elektropožľírní signalizsce.

Pro přepravy nizkoaktivnich kapalných odpadů je

pracovišti vybaveno dvěma návžsnými cis-erncmi a tahačem

ákod.p.-Liaz. Ci.sterriy jsou provedeny z nerez oceli, celko-

vý objem každé je 9 GOO litrů, užitný objem 8000 litrů.

Z bezpečnostních důvodů jsou prrvcznl armatury umístěny

v kryté ochranné jímce na vrchu cisterny. Cisterny jscu

používány převážně na přepravu keprlných ripedů z radio-

chemických lsborotbří tíVVVR do lÍJV fiež ke zpracování.

Krom? toho jsou všek využívány i pro jiné organizace,

které požadují formou služby likvidaci .větších množství

nizkoaktivnich kapalných odpadů. Přepravy jsou zajiš-

továny obdobným způsobem jako u dříve mín?ného nákladní-

ho automobilu.

ľ/anipulace s upravenými odpad;/, sclidifikovanými

ve 200 1 ocelových sudech, jsou značně náročné z několi-

ka důvodů: hmotnost sudů přesahuje často 5C0 kg, břhem

svozu z pracovišť nelze vždy použít mechanizační prostřed-

ky pro nckládku, v podzemních prostorách úložišt také

nejsou vždy podmínky pro plné uplstnění mechanizace. Pro-

to dosud největšího uplatnění dcšly vy3oko^dvižné motoro-

vé vozíky, které jsou používány jak pro vykládku v pros-

toru úložiště, pro manipulace v meziskladu, pro zaváže-

ní do úložiště i při konečném ukládání sudů a ostatních
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materiálů v komorách úložiště.

V loňském roce uplynulo již 20 lét od zahájení

provozu úložiště radioaktivních odpadů s umělými rsdio-

nuklidy v podzemním vápencovém lomu Richard v Litomšři-

cích. Před 11 lety byl zahájen provoz druhého úložišti

s určením pro odpady s obsahem přírodních radionuklidů

ve štole Bretrství v Jáchymově. Vybudováním těchto ob-

jektů byla zajištěna bezpečná technologická koncovka

likvidace odpadů z radionuklidových pracovišt i ostat-

ních provozů v republice, aplikujících otevřené i uzav-

řené zářiče.

Úložiště Richard v Litoměřicích bylo budováno od

r. 1260, kdy byla započata projektová příprava vď~

konstrukcí. Gd zohájení provozu v r. 1964 zde bylo ulo-

ženo více než 1 600 rn upravených odhadů, komplex ce-

lého důlního dílo je situován na ?evernín okraji zás-

tavby místa a je tvořen v závislosti na dřívějším vý-

voji t*žby třeni vzájemně propojenými důlními díly<

označovanými jako Richard I., II. n III. Předmětem vyu-

žití pro účely konečného ukládání odpadů je především

část í-íichard II, kde je vybudováno stávající úložiště.

Objemová kapacita prostor úložiště jé cen 16 700 a ,

z čehož více než 50 % je určeno pro ukládání odpsdô.

Zbývající objemy tvoří vnitřní komunikace, které je

nutno ponechat jako hlavní přístupovou trasu do části

Richard I, která do budoucna skýtá možnort dalšího

podstatného rozšíření úložiště. .Dostatečné prostory

úložišti ukezují, že sice máme zajištěny úložné kspa-

city pro likvidpci odpadů, ala je nutno připomenout,

že tento objekt jfc prakticky jediný, který republika

má pro spolehlivou likvidaci odpadů z provozů radio-

nuklidnv ch pracovišt. Proto je nutno k jeho využívání

přistupovat s nej;y§Sí hospodárností, zejména zlepšová-

ním technologie úpr?v odpadů, jejich objemovou redukcí

a ukládáním jen těch odpadů, jejichž povaha tc nezbytně

vyžaduje. To je tské'naším úkolem pro nejbližší období.

Úložiště Bratrství v Jáchymově, vybudované v pros-
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tórách bývalého uranového dolu v letech'1972 - 1974,

je ve srovnání s úložištím Richard prostoroví omezeněj-

ší, ale z nplikscí přírodních radicmuklidů vznikají pod-

le dosavadních zkušeností jen malá množství odpadů. Cel-

ková prostorová kapacita objektu je 3 500 m , z čehož

uicládací komory mají objem necelých 1 100 n .

Charakter prací v podzemních prostorách úložišt,

oszez^né možnosti dopravy, prostorové parcmetry chodeb

a komor, technické vybavení i údržba důlních děl i me-

chanizačních prostředku jsou pracovně i finanční náročné.

Řaňo let provozu úložišt si vyžádala v poslední době

některé rekonstrukční práce. Byl tím pochopitelně narušo-

ván""i"-vl3stní provoz úložišt. Stabilizace provozních po-

měrů .si vyžádá sledování vnitřních klimatických poměrů,

hydrogeologických poměrů, obnovit v pl,né šíři dozimetric-

kou kontrolu ovzduší e průsakových vod i vnější dozi-

metrii úložiště. Po .strunce provozní j?ou to pak otázky

přeprav s manipulací, sledovaní strivu uložených odpadů,

nejvyšší aožné využívání ukládocích prostor a v neposled-

ní řsd5 i postupná revize provozních řádů a bezpečnostních

předpisů.


