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Doc.Ing. Petr B e n e S , DrSc. , CVUT, Praha
Ing. Jana C i b u l k o v á , ČSJCAE, Praha

VĚDECKOTECHNICKÁ RAPA PRO ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ C S K A E

ČINNOST ČSKAE PRI PŘÍPRAVĚ PLÁNU VÝZKUMU V OBLASTI VLIVU
MÍROVÉHO VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE NA HYDROSFÉRU

Nedílnou součásti čs. jaderného programu je ochrana ži-

votního prostředí (ZP) při mírovém využívání jaderné energie

(MVJE). Čs. komise pro atomovou energii, která podle svého

statutu čs. jaderný program zabezpečuje, mé proto významnou

úlohu i při ochraně životního prostředí, jednu z jehož nej-

důležitějších složek je hydrosféra. Tuto úlohu plni ČSKAE

v oblasti výzkumu i praktické realizace ochrany ŽP prostřed-

nictvím jednak svého aparátu (např. dozorem nad jadernou bez-

pečností), jednak podřízených organizací, zejména DJV Rež,

ÚEVJT Košice a Ú1SJP Zbraslav.

Pro zvýšení úrovně činnosti ČSKAE v oblasti ochrany 2P

při MVJE byla v roce 1964 ustavena vědeckotechnická rada

pro životní prostředí (VTR ZP) jako odborný poradní orgán

ČSKAE. Podle svého statutu předkládá Rada návrhy týkající se

koncepce i realizace ochrany a tvorby ZP při MVJE, státního

plánu rozvoje vědy a techniky, dále posuzuje stav zabezpeče-

ní ochrany a tvorby ZP, vyjadřuje se k zásadním opatřením .\

v této oblasti a prostřednictvím svých členu zajišíuje po- £

třebné vazby na všechny zainteresované resorty, členy rady £

jsou zástupci ústředních orgánů a institucí, především -.

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a za- %

interesovaných ministerstev ČSSR, ČSR a SSR, ČSAV, SAV, ČSAZ, |

obou Rad pro životní prostředí při vládách ČSR a SSR a nik- I

terých významnějších resortních výzkumných ústavů.

V této informaci se chceme blíže zabývat činnosti ČSKAS
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a její VTň ZP při přípravě plánu výzkumu na 8.PLP, týkající-
ho se vlivu MVJE ne hydrosféru. Tato problematika je již del-
ší dobu řešena organizacemi řízenými ČSKAE i v réaci jiných
resortů, donedávke však nebyl k dispozici dostatečně úplný
a podrobný přehled řešených problémů a dosažených výsledků,
ani přehled záměrů (plánů; řešitelských pracovišl do budouc-
na. Koordinace výzkumu v této oblasti byla ne nízké úrovni,
zejaéna mezi resorty, bylo jasné, že tato situace neumožňuje
zodpovědnou přípravu planu výzkumu pro 8.PLP. Prvním krokem
JC jejímu zlepšení bylo vypracování přehledu o úkolech st.plá-
nu RVI a st. plánu normalizace v oblasti jaderné bezpečnosti
a vlivu mírového využití jaderné energie na životni prostředí
řešených v 7.PLP /I/. Důležitým krokem ke zvýšeni úrovně pří-
pravy plánu výzkumu bylo uzavření dohody mezi předsedou ČSKAE
ing. S. Havlem, CSc. a předsedou Komise presidia ČSAV pro otáč-
ky životního prostředí (KPQŽP) akademikem V. Barušem o spolu-
práci v oblasti vlivu MVJE na 2P v r.l9S3 v souladu s Rámcovou
dohodou o vzájemné spolupráci ČSKAE a ČSAV. Pro realizaci něk-
terých bodů dohody byla 22.6.1983 ustavena dočasná pracovní sku-
pina při KPOŽP pro spolupráci s ČSKAE, kterou vede ředitel ÚDZ
ČSAV ing. Z. Kovář, CSc. a jejímiž členy jsou i zástupci ČSKAE.

Prvním konkrétním výsledkem spolupráce v této oblasti by-
lo společná uspořádáni porady o přípravě státního plánu RVT
na 8.PLP dne 26.6.1983. Cílem porady bylo zahájení společné
přípravy plánu, příprava podkladů pro reálný návrh věcného ře-
šení problematiky a vytipovánímožných duplicit a bílých mist
v řešení, Porady se zúčastnili zástupci 45 institucí z celé
řady resortů, informace o výsledcích porady byla publikována
v časopise Radioaktivita a životní prostředí /Z/.

V souladu se závěry porady byl v lednu 1984 sestaven
upřesněný přehled námětů výzkumných úkolů navrhovaných k ře-
šení v 8.PLP v této oblasti, zahrnující i přibližný rozsah ho-
din na řešení úkolu. Přehled zahrnoval 20 námětů ze 17 institu-
ci na řešení problematiky přímo se dotýkající hydrosféry. Jed-
ním z doporučení porady bylo uspořádat seminář, který by byl



věnován dosavadním výsledkům řešeni problematiky vlivu ja-
derné energetiky na ŽF a upřesnění plánů na dálil výšina. Se-
minář se konal ve dnech 2. -4.5.1984 v Liblicích pod názvem
"Ochrana životního prostředí při sírovém využíváni Jaderné
energie". Zúčastnilo se ho téměř 70 účastníků asi ze 40 in-
stitucí. Ve 4 sekcích bylo předneseno 36 referátů. Tyto sek-
ce byly postupně věnovány fyzikálním, biologickým, radiačně-
hygienickým nebo dozimetrickým a architektonickým, urbanistic-
kým a 8pole6ensko-ekonomickým aspektům vztahu jaderné energe-
tiky a životního prostředí.

Přednesená příspěvky a diskuse k nim především potvrdily
složitost projednávané problematiky, značnou roztříštěnost
a obtížnost jejího řeíení. Ukázalo se, ze některé oblasti
a problémy jsou nedostatečně řešeny nebo na ně byly na seminá-
ři vysloveny velmi protichůdné násory.

Hydrosféry se z nich dotýkají zejméně nejasnosti kolem te-
pelného mečiäténí z jaderných elektráren a dále skutečnost, ze
nejsou dobře definovány hranice toxicity škodlivin uvolňova-
ných v souvislosti s MVJS do prostředí.

Z jednání semináře daly vyplynuly oblasti výzkumu, kde
by mohlo dojít k duplicitám a překrývání. Jsou to :
a) vývoj metod stanoveni radionuklidů ve složkách hydrosféry
b) studium interakce radionuklidů se sedimenty v povrchových

vodách
c) modelováni transportu radionuklidů v hydrosfér*
d) monitorováni vlivu jaderné energetiky na hydrosféru

Pro zajištění účelného vynakládáni sil a prostředků na
výzkum v těchto oblastech je zapotřebí, aby řešitelské kolek-
tivy spolupracovaly nebo si problematiku alespoň vhodným spů- »
sobem rozdělily. V?

Během semináře byla vyslovena téi některá doporučení, j
s nimiž vyslovilo souhlas více účastníků jednáni. Při studiu x\
vlivu jaderné energetiky jako celku na životní prostředí by |
se mělo vlče pozornosti než dosud věnovat vlivu těžby a úpra- |
vy uranové rudy a ^vi***wf radioaktivních odpadů. Zejména
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v oblasti tôiby uranové rudy, ale i jinde, není vliv jader-
né energetiky na 2P otázkou jenom radioaktivního znečištění,
ale i chemického znečištění, které je třeba také studovat.
Obecně se nesmí zapomínat na synergieké efekty mezi jednotli-
vými složkami vlivu sanotné jaderné energetiky na jedné stra-
ně a složkami vlivu jaderné energetiky a jiných odvětví lid-
ské Činnosti na straně druhé. K realizaci těchto závěrů a do-
poručení byla navržena následující opatření :

i) Vhodným způsoben zabezpečit horizontální koordinaci vyzku-
au v této oblasti. Koordinaci je v současné situaci reál-
né zabezpečit prostřednictvím pracoviál, jejichž představi-
telé byli předsedy jednotlivých sekcí, formou výměny pod-
kladů k přípravě krátkodobých a dlouhodobých (prognostic-
kých/ úkolů, výzkumných zpráv e vzájemnou účastí na oponent-
ních řízeních.

2) Vydávání bulletinu 1x ročně se stručnými sděleními o pří-

pravě výzkumných úkolů, jejich případných změnách a základ-

ních výsledcích s odkazy na původní publikované práce.

2 J Pravidelné pořádání seminářů " Ochrana životního prostředí

pří mírovém využívání jaderné energie" 1X za 2-3 roky.

Další podrobnosti ze semináře jsou obsaženy ve sborníku

referátů vydaném koncem roku 1964 73/. Sborník obsahuje za-

tím nejúplnější přehled o výsledcích řešení této problemati-

ky v CSSH a částečně i plány řešitelů do budoucna.

V souladu se svým statutem se dalšího upřesnění přehledu
o připravovaným úJcolech na 8.PLP ujala VTR ŽP ČSKAE ve spolu-
práci s KPOÍF ČSAV. V plánu rady na nejbližší období je spolu-
působit při návrhu těchto úkolů a to zejména

- posoudit předložené návrhy výzkumných úkolů
- navrhnout opatření ke zkvalitnění výzkumu

- hledat vhodné formy vertikální koordinace při řešení
úkolů

Kompletní informaci o výzkumných úkolech na 8.PLP, které

řeší danou problematiku bude možné získat ai v podzimních mě-
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sicích 1985t účastníci konfaranea budou sasnáaani • dostup-
nými daty bihaa konfaraaca.

Ha sávir tohoto adilaní jsou satia uvadany pousa výtkua-
né úkoly a sáairy úkolů na 8.PUP, ktaré sa týkají vlivu MVJZ
na nydrosféru a jsou řaiany v programech jejich* geetoraa
je CSkAS.

Speciálním úkolem přímo flsanýa CSKAS je úkol "Vliv raa-
lisaca 3adtrne anargatiky na iivotal prostradl", jaael koor-
dina&nia pracovišti* ja Ústav radioakologia a vyuiití ^aoar-
né techniky Košic.. Úkol Ja r«ian v období I/85-1V/88 a jaho
cilam i* xískéaí podkladů pro spracovaní baspačnostaitíi správ,
vývoj e ovarani valkoobjaaovýeh sarízaní na odběr vsorků ii-
votního prostřadí.

V ráaci státního vadaekotaehniekého progrsan P t9 "Badio-
nuklidy a jadarná přístrojová taehnika" jsou řaiary tyto úko-

Úkol - Matody a prístroja jaderná tachaiky
Soba ŕaianí - 3/85-4/88
Koordinační pracovišti ÚSVJT Koiiea
Cíl - Vyvinout radu analytických přístrojů a sarlsaní (pro

Hř analýzu a chaaické analysy), ktaré jsou i vyulital-
né pro kontrolu sna&littal Jtlvotního proatradí radioak-
tivníai a ehaaickýai látkami.

Úkol - Matody a prístroja jatf^raá taahnlky II
Doba řaianl - 1/89 - 4/91
Koordinační pracoviiti - ÚSVJT bila*
Cíl - Bozilřanl m inovaca sortiaaattt aasOyUekýca pHstrojft,

vývoj Bonitorovaeích syaUao pro kontrola •osiaatrie-
kých a aataorologiekýeh valieia
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V rámci státního cílového programu 01 * Bozvoj jaderné
energetiky do r. 2000" jsou řešeny tytc úkoly :

Okol - Minimalizace tvorby, zpracování a trvalé ulolení radio-
aktivních odpadů z jaderných elektráren typu W S B

Doba řešení - 1/66- 4/90
Koordinační pracovišti - ÚJV fiei
Cil - Zvýšení radiační bezpečnosti obyvatelstva, personálu

a životního prostředí za současného sníianf nákladfl
na zneškodňování BAO

Okol - Racionalizace, zvýšeni bezpečnosti jaderných elektrá-
ren typu VVXB

Soba řešení - 1/61 - 4/86
Koordinační pracovišti - VÚJX Jesl. Bohunice
Cil - Zabezpečení dlouhodobé bezpečnosti a provozní spolehli-

vosti jaderných elektráren typu W S R v podmínkách CSSK.
Efektivní využití instalovaného výkonu a sníienl vlivu
JS na okolí, obyvatelstvo a iivotní prostředí*

Úkol - Ukončení provozu JS A-i
Dobe řešeni - 1/80 - 4/87
Koordinační pracovišti -SEP koncern
Cil - Ochrana ZP před možným Ra zamořením, návrh způsobu bes-

pečné ochrany ukládání a likvidace aktivních a kontami-
novaných zařízení a ra odpadů, možnost vyuiitl zařízení

Úkol - Uvedení jaderné elektrárny A-1 do klidu
Sobe řešeni - 1/81 - 4/91
Koordinační pracovišti - SEP koncern •/
Cíl - Dořešit konečné uloženi anebo vyuiitl všech materiálů v'•

a zařízeni v areálu A-1 a zabezpečit nezbytnou dlouho- '4**
dobou radiační ochranu ' *>'

M
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Úkol - Zásady likvidace J3 typu WÍR po ukončení

provozu

Doba řeoení - 1/87 - 4/89

Koordinační pracoviště - SEP koaoera

Cíl - Vypracovat metody pro teohnieko-ekonomické hodnocení

alternativ likvidace JI, identifikovat potrebu a vy-

pracovat zadání na vývoj bespecnýek pestupft a prostřed-

ků pro likvidaci JI

Úkol - Speciální technologie inlanýrských staveb jaderných

a tepelných elektráren

Doba řeSení - 1/89 -4/92

Koordinační pracoviště - VÚ1S Bratislava

Cíl - Připravit předpoklady pro racionalizaci tnzenýrskýoh

sítí e staveb včetně dálkového vedeni tepla, sajistit

ochranu podzemních vod

Literatura

/I/ P.Horáček: Rádioaktivita a životné prostredia 5, 1982,

s.129-139

/2/ P.Horáček: Rádioaktivita a životné prostredia 6, 1983,

s.259-266

/3/ Sborník referátů se semináře "Oebraaa llTotaího prostre-

dí při mírovém využívaní jeden* energie", LibUce,

2.-4.květen 1964
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HNDr. Oadrej S l á v i k , l a g . Mojmír O b d r ž á l e k , C S C J

EHĎr. S t a n i s l a v J a n e č k a , RNDr. J o z e f a l í š k o v á

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

F r a n t i š e k H o r v á t h , I n g . J o z e í M r v a

Atómové e l e k t r á r n e , k o n c e r n o v ý p o d n i k J a s l o v s k é B o h u n i c e

RÁDIONUKLIDOVÉ" ZLOŽENIE KVAPAIUÝCH RA-VÍFUSTÍ Z JE Al A

JE V I .

fiízkoaktívne nadbilančné ra-odpadné vody, vznikájúoe pri

prevádzke JE-VI, ale aj pri spracovávaní kvapalných BAO na

JE Al sa likvidujú vypustením z nádrží do prírodného vodné-

ho recipientu, ktorým je v okolí EBO - riečka Dudváh, prete-

kajúca obcami Žlkovce a Trakovice spolu s riekou Váh, do kto-

rej Dudváh ústí. Kízkoaktívne ra-odpadné vody vypúšťané z

areálu EBO v určitých nepravidelných intervaloch sa do rieč-

ky Dudváh privádzajú upraveným prívodným odpadným kanálom -

-Manivier. Jeho prietok po zaústení odluhov z chladiacich ve-

ží JE VI je ponerne stály, rovný hodnote 0,5 m .s .

Riečka Dudváh, ktorá sa využíva na zavlažovanie je nad-

lepšovaná z vodnej nádrže SÍňava a jej prietok je tiež pomer-

ne stály, na úrovni 2 m .s" .

1. Kvapalné ra-výpuste z JE VI (WER-440).

Organizované vypúšťanie nadbilančných nízkoaktívnych od-

padných vôd sa na JE-VI uskutočňuje z kontrolých nádrží, kto-

ré majú objem 50 m . Priemerná doba trvania vypúšťania jednej

nádrže býva okolo 12 hod. Pri objeme nádrží 50 m^tejto dobe

zodpovedná priemerná rychlost vypúšťania 4,2 m . hod""*, od

ktorej v hlavnej miere závisí riedenie vo vodných reoipien-

toch týchto odpadných vôd. Podlá hydrodynamických podmienok

možno v odpadnom kanáli Manivier očakávaí riedenie R»440 a

v Dudváhu R»1700.

V spolupráci s odd. kontroly a riadenia chemického réži-

ou JE V-l bol od začiatku r.1984 uskutočňovaný pravidelný od-
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bez vzoriek z kontrolných nádrží (.KS) JEVÍ pred ion vypúšfa-
ním. Vzorky boli odobrané směnovými pracovníkmi tohoto odde-
lenia do 1 1 PE fliaš tým istým spôsobom ako pre rutinnú pre-
vádzkovú rádiometriplní kontrolu pred vypúšťaním nádrží. Spra-
covanie a Ge(Li) spektrometrioká analýza 1 1 vzoriek vôd z
KN JE V-l sa uskutočňovala v laboratóriu pre spracovanie a
meranie vzoriek životného prostredia vo VÚJB /I/. Objemové
aktivity ° Sr boli stanovené klasickou štavelanovou metódou
v EHS Bratislava.

V tab. 5,1 je uvedených 7 rádionukliďov: ^°Srt

 1 3 4 ' 1 3 7 C a t
5 8» 6 0Co, 5 4Mn, 1 1 O mAg. Iné rádionuklidy (mimo 3H) v debilan-
Sných vodách z EN JE-Vi sa nevyskytovali resp. neboli stano-
vitelné .

Výskyt celkovej aktivity štiepnych a koróznych produk-
tov (ŠKB) ktorá je v tab. 1 tiež uvedená (| I z ) , sa mení v
širokom rozsahu od jednotiek do 100 Bq.l a mimoriadne do-
sahuje až hodnotu rádové 1000 Bq.l" (vz.5.1319). Možno pri-
tom badat aj určitú pravidelností, ktorá podlá všetkého sú
visí aj so stabilitou prevádzky (odstávkami) jednotlivých
blokov JE V-l. V I. štvriroku 1984, kedy sa okrem neplánova-
nej odstávky jedného z blokov JE riešili aj problémy s ne-
tesnosťou kolektora parogenerátora, bola celková aktvita ŠK?
v priemere asi 5x vyššia (tab. 1) ako v H.štvríroku, k«d* sa
prevádzka oboch blokov stabilizovala.

Z tab. č. 1 je vidiek, že zastúpenie jednotlivýoh rádio-
nuklidov je nerovnomerné. V I . aj II. štvríroku 1984 prevažo-
valo zastúpenie 1"3* a 1 3^ Cs. V polročnej bilancii zastúpenie
týohto izotopov Cs predstavovalo až 75 % celkovej aktivity
ŠKP, nepočítajúc pritom výpust EN - 1319, ktorá je atypická.

Bolo potvrdené velmi nízke zastúpenie ^Sr, ktorého
'«. objemová aktivita sa nachádzala stabilne na úrovni 0,5 aS

j 1 Bq.l a z celkovej aktivity ŠKP tvorila iba niekolko per-
cent. Ostávajúoe 4 korózne produkty 5 8» 6 0Co, 5*Mn, 1 3 > O mAg
boli zastúpené približne rovnako na úrovni okolo 5%.



lab. 1 Stredné objemové aktivity ra-nuklidov v Bq.l"1 v kontrolovaných nádržiach
(KN) pred vypustenia % JB V-l v období 1982 - 1984

Obdobie

V1.-VII.82
V1II.-IX.83

1.84 KN1319
1V.84 KN14O2

1.84 4KH
11.84 10KB
III.84 3KR
IV.84 8XRV
V.84 9Kff
VI.84 TXff

I.-VI.Bq.l"1

I.-VIIe(%)

9°sr

0,19

1.5
0,5

1.6
0.7
0,6
0,4

0,74

3,1

2,3
0,40

1120

4,7

24
13
12
0,21
0,54
3,2

7.1

30,0

3,2

0,65

1512
7

36
20
17
0,34
0,91
8,6

11.5

48,7

58Co

1,2

1.2

5.4
37

1.4
1.2
1.2
0,07
0,U
0,22

0,52

2,2

1,2
1.2

5,3
10

1.5
1.6
1.6
0,26
0.11
1.1

Oef2

3.9

1.7
1.6

7,5
7.5

1.5
1.1
1.1
0,27
0,16
2,1

0,94

4,0

60Co

2,2
0,16

6,2
11

2.1
1.5
1.5
0,93
0.17
5.7

1.9

«.l

x.

10

1.2

2630
66

70
39
34
2.4
1.9
21

23.6

100
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lídaje v tab. 1 predstavujú stredné hodnoty objemových
aktivít v jednej KU. Podle, priemernej celkovej objemovej ak-
tivity ŠKP za sledované obdobie uvedenej v tab. 1 a počtu EH
možno konstatovat, že celková vypustená aktivita ŠKP z JE
VI bola v I. polroku 1934 na úrovni 1,1% z polovice ročného
limitu celkovej aktivity ŠKP pre areál EBO, ktorý je rovxtý
3,7.10 Bq. Tieto údaje, ktoré pre JE VI za normálnej prs-
vádzky možno považovaí za reprezentatívne, avedčia o tom, že
zvýšenie aktivity ŠK? očakávané pcdía riedenia v hydrosfé-
re vodného recipientu bude len nepatrné»

2. Kvapalné ra-výpuste z JE Al

Jadrové elektráreň A-l v areáli EBO je po odstavení od
r.1978 mimo prevádzky. V súčasnosti sa nachádza v etape uvá-
dzania do kludu. V dôsledku toho sa tu vyprodukuje významné
množstvo kvapalných rádioaktívnych vypustí. Jedná sa o nízko-
aktívny čistý kondenzát a práčovenské vody, ktoré vzhladom na
nízku rádioaktivitu je ekonomicky neúnosné ďalej spracovával.

Počnúc júlom 1983 sa uskutočňoval odber vzoriek vody z kon-
trolných nádrží nízkoaktívnych odpadných vôd na JE Al pred ich
každým vypustením do Dudváhu. Tieto práce zaistovali podlá pre-
vádzkového predpisu pracovníci JE Al.

Po gamaspektrometrickej analýze vo VTÍJE (presnosí + 5%)
/I,2/ bolo vo vzorkách stanovované ^ Sr (presnosť £ 10-15%)
/I/ na základe merania aktivity preparátov ° i oddelených zo
vzoriek po dosiahnutí rovnováhy medzi ' Sr a jeho rozpadovým
produktom ° Y. Neskôr po odskúšaní a porovnávacích meraniach
sa aktivita ° Sr stanovovala metódou detekcie Čerenkovho žia-
renia /I/.

Objemové aktivity rádionuklidov v odpadných vodách v
jednotlivých kontrolných nádržiach na JE Al, stanovované v
odobraných vzorkách pred ich vypustením v II. polroka 1982
sú v relatívnych jednotkách uvedené v tab.2. Zvolená relatív-
na jednotka udáva pomer medzi objemovou aktivitou rádionukli-
du a objemovou aktivitou štiepnych a koróznych produktov (£
izotopov) získanou stanovením priemernej vzorky z 10 EN na
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JE V-l v období jun - júl 1982, ktorú pre JE VI HOŽDO Z hía-
diska vypúšťania rádioaktivity äo hydrosféry považovat v ob-
dobiach stabilného chodu blokov JE VI za typickú - tab. 1.

Iné gama-rádionuklidy, ako sú uvedené v tab. 2 vo výpus-
tiach z JE Al neboli pódia očakávania zistené, boli vždy pod-
detekčným limitom použitého Ge(Li) spektrometrického systé-
mu (okolo 5 Bq.l"1). Z tabulky S. 2 je názorne vidieí, že
objemové aktivity dlhodobých rádionuklidov vo vypustiaca z
JE Al v r.1982 mnohonásobne (vo vzorkách čistého kondeneétu
až okolo 100 násobne) prevyšovali sumárnu objemovú aktivitu
štiepnych a koróznych produktov vypustených z JE VI.

Percentuálne zastúpenie objemových aktivít jednotlivých

rádionuklidov vo výpustiach z JE Al v pomere k príslušnej su-

me objemových aktivít rádionuklidov uvedených v tab. 2 sú gjsa-

ficky znázornené v podobe histogramov na obr.l. Z obr. 1 je

zrejmé dominajúce zastúpenie JICB V práčovenskýeh vodách a

° Sr vo výpustiach typu čistého kondenzátu, v ktorých sú tiež

významne zastúpené gama nuklidy •''Cs a Co.

V tab. 2 sú uvedené aj objemové zastúpenia jednotlivých

výpustí v percentuálnom pomere k celkovému objemu ra-odpadných

vod vypustených za II. polrok 1982 z JE Al. Vidieí, že čo sa

týka vypusteného objemu, ale aj sumárnej objemovej aktivity rá-

dionuklidov výrazne prevažujú výpuste typu čistého kondenzátu

(E) , ktoré sú sústredené do pomerne krátkych časových interva-

lov v trvaní rádové niekolkýoh dní. V spodnej Sasti tab. 2 sú

uvedené vypočítané vážené priemerné objemové aktivity rádionu-

klidov v celkových výpustiach z JE Al za II.polrok 1982 ako aj

v jednotlivých ich typoch P a K.

Z uvedených výsledkov vyplýva, Se velmi významnú zlož-
ku oelkovej aktivity štiepnych a koróznych -produktov vo vý-
pustiach typu čistý kondenzát tvorí aktivita -^Sr, ktorého
priemerné zastúpenie z celkovej vypustenej aktivity bolo 5456.
Ďalšou dominujúcou zložkou aktivity vratných vod (K) je akti-
vita dlhodobých rádionuklidov Cs a Co, s priemerným za-
stúpením príslušne 19 a 25%. Aktivita 1 3 4Cs je málo významná
(zastúpenie 1%).
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fab* 2 Objesove* aktivity rádionuklidov v relatívnych jsdnotkáoh v ra-odpadnýoh
vodách na JB Al pred loh vypustenie v II.polroku 1982* F-práčovonská
voda, K - kondenzát

Poradie
výpust!

i
2
3
4
5
6
7
•

výpuste

]

]

3
]

1
1
]

Objenovf
sa«t.(*)

4
43
4
3
S
33
2

3

25
134

U
52
17
54
42
43

rážený prieaer sa II* polrok
P+K 100 8i,5
I 24 25,2
I 76 55,3

ObJeoová tVtivita (1)
134^ 60^

8
7

<0f2
2

3
3
2
3

4,8
3,1
5,3

4
126

16
2

131
2
5

58,4
4,1

128

3
253

6
4

260
2
4

215
3,3

275

Xz

40
560

76
26

445
48
. 55

357
26
512
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T práäavenakýoh vodách je dominujúoa aktivita ^^Cs, ktorá
tvorila 7036 jej sumárnej aktivity. Podía bilanonýoh výpočtov
založených na prezentovaných výsledkoch sa v II.polroku 1982
oelkove vypustilo 24t5 % z polovice ročného limitu celkovej
aktivity itiepnyoh a koróznych produktov.

Vychádzajúo s priemerného riedenia nádrž - kanál -
Dudváh - 1:900:4500, ktoré je pre vypúšťanie z JE Ál pomer-
ae stále, maximálna predpokladaná objemová aktivita Stiej>-
ayoh a koróznych produktov neprekroSila 8,5 Bq/1 v kanáli a
1,7 Bq/1 v Dudváhu.

Podía výsledkov za r.1983 a 1964 /I/ získanýoh podobne
ako v r.1982 možno konžtatovaí, ie charakter, celkové unos-
•tvá ako aj saatúpenle jednotlivých xádlonuklidov bolo v r.
1983 - 1984 podobné ako v n . polroku 1962. Významné zastú-
penie ^Sr (na rozdiel od JS 71 ) vyžaduje venoval zvýšenú
pozomosí jeho stanovovaaiu pri radiačnej kontrole pr«d vy-
púšianím nádrží.

A / 0.Slávik a kal: Vyhodnotenie a analýza radiačnej aituá-
eie aa JB a v okolí* Závereôná výskumná správa 8. 96/84,

, JDÍÄ Julovské Bohuaioe, 1984

/2/ O.Slávik: Stanovenie úfiianosti Ge(Li) detektora pre vel-
koebjemové vzorky T analytiokom tvare, Výskumná správa •
8. 106/12, TÚJI J.Bohuttioe, 1982
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l a g . ätofaa C a u p k a, HESr. íttboaír S * e h r a l a
Xrajaká hjg±«ioká ataaloa,, Bratislava

KfAlJJSÉ TÍP03TB Z EBO A ICH VPĽIT SA-HÍDIOUCTITItU
ODPÁDGTÍCH VÔD T KASÍU MáHIYIBB

tf T O d

Krápala* rádioaktírao odpady, ralkajdoo M
jadroroj •l«ktrára» «ú diat«m< aa iMMawalSook a •djpaxkáok
a •úatre&ojú sa T sb«xaý«a aádriiaok* Tyôi»t«ié T»dy M •pa-
tová* Tsaeajú d* teoluuloglokáoo p«M««u a fv«^yt*8a4 váj
•a po do*lj»triok«á koatrolt a xiadaaí • a»aktÍTay»t T«4a»
Hl Typúši»áú s jadroTébe cariadeala do Jcaaála •4paá*r/»a
TOd.

Plyaaé yýptueto a a«roaólj obMdntjťl alara* ráAlaanklldjr
• krátkya poloaaoa pxwoMay a po loh diatoai a •aárilftvaaí
aa filtxafiaýea J«daotkáok aú vjrpťUllaM fy«okí» TUttUada^
koaíaoB do ToakajSoj atnoaféry, prlioa iMhádsft k volkoj 4i-
Xúsli * rosptylu. Svapalai T^purto O P M J W J Ú TSÍÍIBOH xádi*-
asúclidy • dlhšia poloasm pxwMay ft t«h ú$iaok j« pleim*
otamdscaý aa ú«ky prak tasala* Z týtixtů dfttodor aú Xahilo
koatzoloratolaé ako pljfaaé Týpnat*.

Z kladlaka Tplyru rod aa íiTOtaí pr*atr«ái« tmba koaita-
toTat, io TO Todáok á« poáateta* autilo Piodoalo ako T «ta»-
afére a dalo j to, i« AookáOaa ku ktnuláoH rádioauklidor T«
Todaoa aodiaoato a Todaýoh raatliaio!i. Táto poatapaá koaoK-
•la Todlo k trraloaa rádioaktívaoau saaoroala Todaéao rooi-
pioatu.

Krápala* rýpuato s iahkorodaáiao roaktora obsahujú aa-
•lodoratf rádloauklidy; 1 3 70a, 3 H t

 í 4 m , 5 5Io, 5 80o, 1 3 4

i 3 1 I t

 1 4 0Ba, 1 4 40o, ^sr, 8 9Sr /l,2/. T krapalaýoh
tiaoh s MBO boli siatoaé ̂ rodoriotk^a tioto rádioauklidy:
137c,, 134c, ^Co, ^Sr, n o " l g a aajylao bolo saatúpoao
tríoiua /3,4/.
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? o a t a p f r á o

Jro keatxolu rádioaktivity odoboráa* v«orfcy v3d s odpa-
läo kanála Manivier jodaorasovo T pxavldolayeh oaaovyoa

iatorralooa ra* aoaafiao o objoan 5 litrov.

řo uvodoaí atóawvoj oloktrárao T-l do pravádaky T ao-
votfbri 1978 rat aaoall od Január* 157? odoboraí M M 8 B < prio-
Mrmá Tsorkjr s krytyoh kanálov 1-1 a T-l, prod lok nioia-
mirn r odpadoroa kasali MaaiTlor. fúto kontrolu M M vykoaá-
rali do koaoa raka 19tl.

Okr»« praTid«lnýoh odboror m y roku 1983 odokorali
s kanála Hamlvlor kaidý ataiao aj komtrolan TRorku.

To Tsorkáeh roa M M urfioyali oolkOTu aktiritu k*ta,
obsah ^°8r a ^^Ca. PoSnúo rokon 1984 alodujoat gaaaapoktro-
aetrioky aj oatatné rádlonaklidy ako aj obaafe. triola /5/.

T ý « l « d k y a k o d a o t s a l o

Typúiianl* krapalayob odpcdor s atónorýon olaktráraí jo
doj dlakontinuálny - Sasov* aj objoaoro, ôo aoio do smaSaej
•iéry OTplyvůii vyalodky aaJMranoj rádioaktivity TO vod* a
to aioloa prieaoroýoA a«aa5aýoh vsoriok, alo hlav&o u v«o-
rlok jodmorasoTyoh odWrov.

Irahiad o aoaaoaoa amoiatvo radloaktlvmyoh krapalayoli
rýpuítí sa roky 1979-1984 j* aa obr.l. Aj T ráaoi jodnáho
•aalaoa —Ti»á1no hodaoty objoaovyoh aktivít rádioanklidov
•8š*s« ooakával iba v aiokoíkyea aálo daooa. Sloto dal aú
•ito auatvodoaé do p o r n o úakyoh oasovýoa iatorvalov.

řro porovnaslo TypoSítaayoh a siatoayoh hodnôt oolko-
•oj aktivity bota v krytoa kaaáll a •loktrármí A-l a T-l
• w al uvolili rok 1981 /tabulka 1/. Tu au uvodontf aj hod-
aoty po wrtaiaaf odpadových vôa v kanáli Haaivior. Iro vf-
po5«t hodaSt aktivity am brali ••1kovú aktivitu bota ow-
aaôayeh kvapalayofa vypo«tí s olaktráraí A-l a T-l ako aj
prloaoraý priotok T prialuinoa kaaáll.

fyvto doilo pravdopodoba* k podhodaotoalu hodnot ool-
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korej aktivity bata. Při výpočte srna brali do úvaky aj prí-
rodnú rádioaktivitu sriecLovacích. vôd.

Po zmiešaní vod z elektrární A-l a T-l v kanál! Mani-
vier, kde je prietok stabilnejší, rozdiely medzi vypočíta-
nými a zistenými hodnotani sú malé.

Pre kvapalné výpustu určil odbor poinohospodárstva, les-
ného a vodného hospodárstva ZsENV po dohode u hygienickou
aluibkou neprekroíiteíné limitné koncentrácie, ktoré sú zá-
väzné pre prevádsskovateia. Ročná hodnota oelkovej aktivity
beta kvapalnýoh vypustí nesmie prekročií limitnú hodnotu
37 OBq, pričom pri jednotlivých výpustiaoh objemová konoen-
tráeia v kanáli Manivier nesmie překročit hranicu 37 Bq.l"1

vody. Bočná limitná hodnota pre tríoium je 31,8 TBq a pre
ostatné rádionuklidy nebola stanovená.

T tabulke 2 sú ročné hodnoty celkovej aktivity beta
kvapalných výpustí porovnávané s ročnou limitnou hodnotou.
Majviac sa vypustilo v roku 1979 a to 91 % z limitnej hod-
noty. Ročné priemerná hodnoty vypočítané z celkových výpustí
vykazujú určité rozdiely v porovnaní so zistenými priemerný-
mi hodnotami zo vzoriek odobrených jednorazovým odberom.

Pri jednorazovom odbere vzoriek zistujeme okamžitú kon-
centráciu celkovej aktivity beta v čase odberu vzorky, čo
môže byt značne ovplyvnené výpustami prebiehajúcimi v čase
odberu alebo tesne prcid odberom vzorky vody. T skutočnosti
sae ani v jednom prípude nezistili prekročenie povolenej
objemovej konoentráoio, t.j. 37 Bq.l*1, pri jednorazovom
vypúštaní.

V roku 1983 sme odoberali aj kontrolné vzorky okrem
pravidelného odberu. 1 týchto kontrolách vzorkách sme zis-
tili priemernú hodnotu 0,5 ± 0,4 Bq.l a v pravidelných
vzorkách 0,7 t 0,9 Bq.l"1.

Jlatematicko-Statistiokým spracovaním výsledkov sme
zistili, že existuje porelácia medzi nameranými a vypočíta-
nými koncentráciami celkovej aktivity beta vo vode kanála
Manivier. Lineárna závislosi medzi týmito dvoma veličinami
je ukázaná na obr. 2.
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Okres eelkovej aktivity beta sisfegcme aj obsah *°Sr
a 1 3 7Ca TO vzorkáoh vSd. Podiel oboafeu * 3 7Cs aa eelkovej
aktivit* beta je 85-90 % a obsah *°3r Je asi 1/10 s obi

Z á v e r

la základe vykonaných analýz moino konštatoval pomei
dobrú zhodu zistených hodadt s vypoSítaaýml s celkovej be-
ta aktivity kvapalných výpustí. Je dôkazom toho, fte rádio-
aktívne výpust* z Atómovýoh elektrární Bohunioe sú vypúšia-
aé o pomeru* nízkej konoentráoil.takš* po zriedení s nerá-
dioaktívnymi vodami v kanáli Manivler nedochádza k nárazo-
vým vysokým objemovým konoentráciám. Ani v ročnom globále,
ani pri jednorazových výpustlaoh meboli prekročené limitné
hodnoty, takže v recipiente odpadových vod v riekach Dudváh
a Váh, po ďalšom niekolkonásobnom zriedení vplyv vypúšťa-
ných rádioaktívnych kvapalnýoh odpadov z atómových elektrár-
ní sa výraznejšie neprejavuje, resp. je uezistlteiný.
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Tabulka 1

Xonoentráoia oelkovej aktivity b«t« kvapalnyoh vypustí • Atóaovych elektrárni A - 1

a T - 1 T roku 1981* Prietok y kanáli s A - 1 Q-'

kanáli Slanlvier 0,9 K 3.*" 1* Ho<Uoty etl T Bq.l"1.
a T - 1 T roku 1981. Prietok y kanáli s A - 1 Q-49 I.*"1, B V - 1 q-9* I.*"1 a T
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Hodnot; osikovej aktivity b* ta TO vod* kanála Manivler v
Prlatok • kanáli 0,45 m3.a"1

rokotíi 1979-1*4

Rok

1979

1980

1981

1982

1983

1984

Roóné
kvapalné
výpust*
/GBq/

33.670

5.585

1,194

10,345

2,115

4.906

% a liMitnaJ
hodnoty

/rodná U n i t ,
hodnota 37GBq/

91.0

15,1

3.2

27.9

5,7

13,2

Vypočítané
Prietok KonocntrAoia

/"í-"*/ /Bq.1-1/

1,08±0,62 2,5*1.4

0,18*0,23 0,5*0,5

0,04*0,06 0,9*1,7

0,33*0,75 0,9*1,7

0,07*0,12 0,4* 0,3

O,16Í£>,25 0,5*0,6

laaaraná
konooitvtfola
/Bq.l"1/

2.1*4,1

1,6*0,9

0,8*1,4

0,5*0,4
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1.6*1.6
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Obr. 2 Závislost" nameranej na vypočítanej
koncentrácii celkovej aktivity beta
v kanáli Manivier
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Ing. J. M a y s P , CSc,
lzLg. J. £ o r t u s , .
HÄDr- T. K o p u n c o v á, VUVH, Bratislava

JADROVÍ ELEKTRÍEIIE JASLOVSKÉ BOHUNICE A OKOLITÍ PODZEMNÍ VODY

?o vybudováni JEZ /jadrovo-energetické zariadenia/ vzni-

ká ich prevádzkou pre vodné hospodárstvo rad problémov.

Čo sa týka rádiologickej situácie v oblasti Jaslovskýeh

Bohunic je táto zložitá, pretože sa tu nachádza stará, už od-

stavená jadrová elektráreň A-l a komplex novej, súčasnej V-l

a V-2.

Jadrová elektráren A-l bola z hladiska technologického

velmi zaujímavá, ako palivo používala prírodný, neobohacovaný

urán, ako moderátor tažkú vodu a ako chladivo kysličník uhli-

čitý. Čistý elektrický výstup bol 143 M»e. Z technológie A-l

vyplýva, že za normálnych podmienok prevádzky koncentrácia

rádioaktívnych odpadov by mala byt nižšia ako v jadrových

elektrárnách typu varného a tlakovodného reaktora. Ha dru-

hej strane bol tažkovodaý reaktor A-l velkýn zásobníkom trí-

cia a následkom toho všetky úniky z okruhu moderátora sú dô-

ležité najmä z tohto hladiska. narastanie rádioaktivity tri-

cia už za prvé tri mesiace prevádzky z hodnoty nula pri zaSa-

tí na hodnoty vyéšie ako 3,7xL07 Bq.dm v moderátor* pouk&eu-

je na závažnost tohto problému. Jadrová elektráreň A-l bola v

prevádzke od roku 1972 do r.1977. Dá aa predpokladal s pretr-

vaním dekontaminačných prác A-l, pravdepodobne do roku 1955.

Dovtedy odstavná elektráreň bude prispieval k hladine obje-

mových aktivít odpadnýoh vôd z komplexu jadrových elektrár-

ní v Jaslovských Bohunioíaoh.

V Jaslovskýoh Bohuniciaoh v súčasnosti pracuje jadrová

elektráreň s dvoma blokmi V-l od r.1978, reap. 1979, k nim

pribudol neskdr Z. blok V-2. V druhom polroku 1985 bude v

prevádzke už aj posledný, tj. druhý blok V-2, všetky o jed-

notkovom výkone 440 HW.

W E E je typové označenie voronežakej jadrovej elektrár-



~ 25 -

ne, ktorá má lahkovo&aé, vodou ohladené reaktory. Tento typ
sa v súčasnosti používa v štátoch RVHP T rastúcej miere a dá
sa předpokládat jeho použitie na dlhšiu dobu.

Reaktory W E B sú heterogénna reaktory, pracujúce s mier-
ne obohateným palivom na 0-235. Moderátorom a súSasne chladi-
vom je obyčajná íahká voda.

Jadrové palivo je pokryté Zr-Al zliatinou, ktorá chráni
jadrové palivo pred priamym stykom s chladivom - vodou pri-
aárneho okruhu. Aktivita tojto vody /prevážne z trícia/ do-
sahuje rádové 10 až 10 7 Bq.dm"*1 čo je o 2-3 rády nižšie ako ^
u A-l, pričom výkon A_l bol 143 MWe, ale u 7-1 440, resp.
830 MWe.

Pri priamom stýka chladivá a palivom môže dochádzat k
uvolaovaniu paliva do chladivá. Treba počítat s tým, že -pri-
bližne 1 % všetkých palivových článkov v aktívnej zóne môže
mať istý druh poruchy a touto cestou sa dostávajú rádioizoto-
py s palivových článkov do vody primárneho okruhu.

Za účelom zábrany narastania aktivity vody primárneho
okruhu sa z neho kontinuálne odvádza určitý podiel vody do
dekonstaminačnej stanice. Po vyčistení /zrážadlami, vymieňač-
mi iónov,odparkami/ väčšina takto dekontaminovanéj vody re-
oirkuluje spal do primárneho okruhu a len malý podiel vody sa
vypúšfa. Vypúšíaná voda pri správnej funkcii dekontaminačnej
stanice a pri normálnej prevádzke JE nepredstavuje pre reci-
pient nebezpečie. Skutočnosťou však je, že touto cestou sa
dostáva do recipienta a pôdnou filtráciou tejto povrchovej vo-
dy aj do podzemných vod, isté, aj keá zanedbatelné malé anož-
stvo rádioizotopov.

Výnimočná a celkom odlišná je situácia pre tríoium, kto- #
ré'sa hromadí v už uváděných vysokých objemových konoentrá- \-
ciach vo vodách primárneho okruhu. Vysoké aktivity tríoia sa :
vytvárajú štiepením jadrového materiálu, reakciou neutrónov '
s jadrami a atómu bóru, ktorý reguluje ohod reaktora, reakoiou ",.
neutrónov a prímesami v ohladiaoom médiu a reakoiou neutrónov f
s konštrukčnými materiálmi reaktora. Ako už bolo uvedené, sú
pre nás v súčasnosti najdôležitejšie WBR-440, resp. WBR-1000.
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V rwktora o výkone 440 Hff je ročná produkcia triola od 6-10
TBq, u 7VER-1000 je *o 26 do 33 TBq /I»1012/. Pretože toto
trxeium nie je v -súčasnosti možné odstránil pri dekontami-
naônýoh postupooh , nachádza sa bui vo vode primárneho okruhu,
alebo sa z velkej Sasti vypuäía formou odpadových vôd. Iba
časí produkovaného trícia ostáva vo vnútri vyhoMlyoh pali-
vových článkov.

Počas prevádzky jednak A-l, jedna V-l, V-2 «at sladova-
li aj rádioaktivitu okolitýoh povrchovýoh vod. Zo sl«davanýoh
parametrov aú najzaujímavejšie údaje pre tríoiUB. VoSati pre-
vádzky A-l sa namerali v odpadovom kanili priemerné" hodnoty
1000 Bq.dm"^, vyskytli sa však roky aj s vyěšími priemermi,
napr. 1977 a 2450 Bqcdm"-3. V období prevádsky WEB-?«*ktorov
táto hodnota klesla na 400 a?. 500 Bq.dm~-\ priôom treba ado-
raznit, že aj táto hodnota je ovplyvnená dekontamiaaSnyai prá-
cami na odstavnej elektrárni A-l.

Pri hodnotení aktivity tekutých vypustí z A-l, V-l a T-2
v Jaalovskýoh Bohunioiaoh sa riadime Rozhodnutím Západoslo-
venského KNV, Odboru poinohospodárstva, lesného a vodného hos-
podárstva z r.1981, v ktorom sa uděluje podía $ 8 zák. č.
138/1973 koncernovému podniku Atómové elektrárne Bohunice po-
volenia na vypúšíanie tekutých odpadov sa podmienky dodrža-
&±a~kvantitatívnyehf najma však kvalitatívnych predpisov:
1} neprekroSitelné hodnoty povoleného nnožstva tekutých odpa-

dov l6.106B3/rok,
2) neprekrofiitelné povolené bilančné hodnoty zbytkového zne

čistenia v tekutých odpadoch: úhrnná aktivita štiepnych a
koróznych produktov ,?,7.10 3q/rok, rfhrwi*} aktivita trí-

1 3
y p

cia 3,18.1013

3) neprekroSitelná povolaná objemová aktivita štiepnych a ko-
róznych produktov 37 Bq/1, objemová aktivita triola
l»95.1O5 Bq/1.
Dodržiavanie odpadov povolaných KHV aa kontroluje vnú-

trozávodnou dozinetriokou službou ale aj orgánmi, ktoré nie
sú závislé na saactnej JE ani aa jej nadriadených .orgánoch.
Aj náš ústav /vtfVH Bratislava/ niekolko rokov sledoval rádio-
aktivitu okolitých povrchových a podzemných vôd.
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K oceneniu rádiologického stavu vzniklého vybudovaním a
zahájením prevádzky JEZ je rozhodujúcim faktorom hydrogeolo-
gická situácia danej oblasti.

tfzemie bližšieho okolia JE patrí do tzv. Trnavskej pra-
šovej tabule, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Jej nad-
morská výška je okolo 170 m a v južnej časti okolo 130 m. Ob-
last je z prevážnej časti poínohoapodáraky využitá, len na
severozápade sú menšie plochy lesného porastu.

Z híadiska geomorfologického je územi« Trnavskej sprašo-

vej tabule tvorené neogennými sedimentami, na ktorých leží

miestami až 20 m hrubá vrstva spraše, ktorá dáva územiu

zvláštny morfologický charakter. Oblast je zvlnená s orien-

táciou sprašových návejov smerom severozápad-juhovýchod s

miernym sklonom k juhu. V blízkosti potokov sú vyvinuté sla-

bé alúvia. Smerom k východu preohádza územie markantným terén-

nym stupňom v aluviálnu nivu Váhu, ktorú vyplňujú vážske str-

ky a piesky.

Klimatické pomery sú ovplyvnené Malými Karpatami. Ročný

priemer teplôt je od 8 do 9°C. Vo vegetačnom období je prie-

mer teplot 15-].7°C. Ročný priemer zrážok je 600-700 mm* Ma-

ximum zrážok býva koncom jari, začiatkom lata, v októbri a v

novembri.

Po stránke hydrogeologickej je Trnavská tabule územie s

rôznou hydrogeologickou hodnotou. Zvodnený materiál sú Strky

a piesky, ioh zrnitost sa strieda v smere horizontálnom a

vertikálnom. Materiál so svojimi poréznymi vlastnosťami pred-

stavuje náôrž podzemnej vody, ktorá je len velmi slabo dopl-

ňovaná. Vplyv zrážok sa prejaví len v malej miere. Sme? prú-

denia podzemnej vody je približne sever-severozápad, na juh-

juhovýchod.

Z híadiska hydrogeologického je možné konstatovat, že

v oblasti uvažovaného JEZ hlavnou zvodnělou vrstvou je súvis-

lá poloha piesčitých štrkov a pieakov, ktoré sú T rozsahu pa-

horkatiny vrchnoneogénneho veku a v údolnej nive veku kvartér-

neho. Ha pahorkatine je hladina podzemnej vody volná, len oje-

dinelé napatá. V údolnej nive je hladina podzemnej vody napa

tá, s výtlačnou výškou tesne pod úrovňou terénu. Smerom k Vá-
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hu sa vyskytuje volná hladina a to v závislosti na hrúbke nad

ložných hlín a hladiny vody vo Váhu, ktorá je s podzemnou vo-

dou v hydraulickej spojitosti. Najčastejšie sa vyskytujú koe-

ficienty filtrácie v roasahu 1-8.10"* m/s, ale v údolnej nive

môže byí priepustnosí značne vyššia - do 10" m/s.

Pri ochrane podzemných vôd pred rádioaktívnym snečiate~

rjLm z odpadových vôd JEZ treba zohladnií ich vplyv za normál-

nej prevádzky, ale aj za havarijného stavu. K tomu treba z

hydrogeologickej stránky poznaí:

1/ ohraničeale záujmového územia z hladiska pohybu podzemnej

vody

2/ koeficienty filtrácie a pozdĺžnej disperzie, ako aj retar-

dačné faktory pre dané nuklidy

3/ využívanie vodných zdrojov.

Okrem odpadových vôd z prevádzky JEZ aú pre režim rádioakti-

vity podzemných vôd dôležité úlc-žištia vyhořelých palivových

článkov, z ktorých by kvapalné média mohli v prípade havárie

preniknúí do kolitého podložia. Tento únik je však málo prav-

depodobný, pretože mu bránia štvornásobné bezpe5nostné barié~

ry: nádrž, nerezové obloženie, betónová stena kobky a vlastná

budova. K prenikaniu by mohlo dojst len. pri násilnom porušení

prvých troch bariér.

Z viacerých podrobiiýeh štúdií pracovníkov VÚJE uvedieme

aspoň jednu '"/plyv jadrových elektrární Jasloveké Bohunice ne

okolie" /autorov Ing. Štubňa, Ing. Plško, 1982/, kde aa pri

zohladnení všetkých okolností vypočítali časy dosti.ahnutia rá-

dioaktívnej kontaminácie najbližšíoh zdrojov podzemných vôd

/Pečenady/ objektov JEZ V-2, V-l, A-l.

Pochopitelné najvyěšiu postupovú rychlost zvodnělými

vrstvami má trícium a doba dosiahnutia vodného zdroja / v ro~

koch/ je pre komplex JEZ od 1.5.101 do 2.3.1O-3 . Podstatne

priaznivejšia je z hladiska zadržiavania pôdou táto hodnota !

pre rádiocózium od 3,5.103 do 4.1.103, 2 3 9Pu od 1,3 do 2,O.1C4 !

a pre 8 9Sr 2,8 - 4.1.102. Ak beri«me do úvahy polčasy fyzi- !

kalnej premeny vidíme, že tieto Štiepne produkty prakticky í
neprichádzajú do úvahy / s výnimkou 5 9To /T-2 = 2.10^r/; l]

závažné oatáv&jú niektoré transurány a mimoriadne dlhými pol- f
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premeny. Obdobne ani korózne produkty Co, "Fe a do-
bou dosiahnutia 1,3 do 2,0.Kŕ rokov neprichádzajú do úvahy.
Treba podotknú?, že hore uvedenými autormi výpočty ohrozenia
sdrojov podzemných vôd sú velmi konzervatívne. Nauvažuje sa
prienik rádioaktívneho úniku do hlbších vrstiev podzemnýoh
vod ani aníženie koncentrácie vplyvom premiečiania. Situácia
je tedy maximálne nadhodnotená, okrem toho SÍL týka úložišía
vysokoaktívneho materiálu a nie vypúšťaných odpadových vod.

Za účelom sledovania vplyvu JE Bohunice sme odobrali
VBorky povrchových vod od r.1972-1982 raz mesačne a vzorky
podzemnýoh vod, v ktorých nemožno rátat s prudkými zmenami
objemových aktivít raz štvrčročne. Povrchová vody sa odobrali
Z t kanálu A,, Dudváhu /Žlkovce/, e Váhu pri Maduniciach a Se-
redi. Podzemné vody sa odobrali z vodných zdrojov v Dechti-
ciach, Trnave, Seredi, Hlohovci a v Žlkovciach. Odobrali sa
relatívne velkoobjemové vzorky /povrchové vody 20 1, podzemné
50 1/, v ktorých sa stanovili tieto parametre: celková alfa a
beta-aktivita /ako informatívna metóda/, ^°Sr, 1^^Ca a tríeium.

Ako už bolo uvedené, tríoium je najdBležitejší indikátor
rádioaktívneho znečistenia povrchových a podzemných vôd z pre-
vádzky JEZ, pretože nie je ako ostatné rádioaktívne prvky z
odpadových vôd zadržané chemickými ani fyzikálnymi silami a
postupuje po prenikaní do zvodnenej vrstvy podzemnou vodou
rovnakou rýchlosťou. Ak teda v okolí JEZ chceme skúmal pre-
nikanie rádioaktívneho znečistenia do podzemnýoh vod, prvora-
dé je práve meranie trícia.

Stanovené objemová aktivity zdrojov pitných vôd z tejto
oblasti sú uvedené v priloženej tabulke. Z nej vyplýva, že
namerané hodnoty ležia o niekoíko rádov pod mg-y-ím̂ iio prípust-
nými hladinami pre pitné vody. •

Záverom treba ešte poznamenal, že aj tieto malé hodnoty
rádioaktívnych látok v sledovaných podzemných vodách maža m\í
dvojaký pdvod: bud" z prevádzky JSZf alebo zo spádu z pokusných
výbuchov termonukleárnych a jadrových zbraní.
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Objeiaové aktivity v zdrojoch podzemných vod v oblasti JEZ
Jaalovflké Bohunioe v rokoch 1979-1982

Lokalita beta-akt. alfa-akt. 9 0 Sr
"-'mBq.dm J mBq.dm J mBq.dm

1
4
2

1
4
3

1
6
4

1
4
3

1
3
2

min
Trnava maz

priem

i min

Hlohovec maz
priem

min
Sere»á n u

priem

min
Deeatioe maz

priem

mi TI

ŽUcovce maz

priem

47
95
76

49
96
78

44
98
71

46
88

63

64
144
92

24
39
29

22

39
30

20
35
27

22
36
28

25
34
30

0,1
0,3
0,2

0,1
0,4
0,3

0,1
0,3
0,2

0,1
0,4
0,2

0,2
0,4
0,3

Tricium

D~3 Bq.dm"^

4
7
5

4

ľ
6

8
13
10

5
7
6

11
18
15
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Ondrej S l á v i k , HHDr. Stanislav J a n e S k a
Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunioe

Inf.Kduard H a n a 1 í k, CSo.,Ing.Adolf H a n s f e 1 d.CSo.
Výskumný ústav vodohospodářský, Praha

VÍ3KÍT HÍDIOHUKLIDOV V DHOVÍCH SMDCNTOOH WĽYÍEĽ

Požiadavka na výskum výskytu a ohovania rádionuklidov
v tokooh bol vyvolaný vypúšťaním nízkoaktívnyoh kvapalných
odpadov už z prvýoh jadrovo~energetiekýoh zariadení a la-
boratórií na spracovanie vyhořelých palív.

V rámci riešenia tfÔP i. 01-125-107/05.05 "Výskyt rádio-
nuklidov na JE a v okolí" sa uskutoSinili aj aexperlmentálne
práce zamerané na rozšírenie posnatkov o vplyve výpustí kva-
palnýoh ra-odpadnýoh vôd z JB Al a JB VI na hydrosféru v oko-
lí EBO. S ohíadom na obmedzený rozsah príspevkov je podrob-
nejšie diskutovaná eáviBloaí merných aktivít ^'Cs v dnových
sedimentoch na vzdialenosti od saúatenia odpadných vod a zr-
nitostnýoh frakcií sedimentov na príklade terénneho sledovania
v pozdĺžnom profile Dudváhu v úseku Žlkovoe - BuSany.

Postup prác* Radový odber 12 priemerných vzoriek dnového ma-
teriálu z priečnych profilov pozdĺž toku Dud-

váhu bol uskutočnený 23«-24*9*1983. Odberové miesta boli zvo-
lené vo vzdialenosti po 500 m. Vzorky po vysušení boli sieťo-
vaním rozdelené do 8 frakcií.

Najjemnejšie ílovité a pieačité frakcie (<1,4 mm) boli
bez áalšej úpravy merané na Ge(Li) detektore. Hrubšie frak-
cie boli zhomogenizované mletia na vybračnom mlyne a tiež
podrobené gamaspektrometriokej analýze /I/.

Výsledky a diskusia.

Vo všetkýoh vzorkách sedimentov výrazne prevládala ak-
tivita 1 3 7 C s . Aktivita 6 00o a 1 3 4Cs bola podobne ako pri pra
ohádzajúcioh odberooh ainimrfiw o 1 rád nižšia /!/•
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V tab. 1 sú uvedené merné aktivity 1 3 7Cs v jednotlivých

frakciách priemernej vzorky. Posledný riadok tejto tab. 1

obsahuje vážené priemerné hodnoty vypočítané podlá hmotnost-

ného zastúpenie jednotlivých frakcií v profilovej vzorke.

V tej istej tab. 1 je uvedené aj relatívne hmotnostné zastú-

penie frakcií v profilových vzorkách a stredné hodnoty pre

jednotlivé frakcie.

Badový odber vzoriek 23.-24.9.1983 slúžil najma pre
upresnenie depozitu rádionuklidov v materiáloch pevného dna
vyšetrovaného úseku Dudváhu uskutočneného prvý krát v r.1982
pódia odberu vzoriek na troch miestach Dudváhu v blízkosti
obcí /2/. Postupujúc pri upresňovaní bilancie podía metodi-
ky VTÍV Praha /2/ boli priemerné hodnoty mernej aktivity •* Cs
z tab. 1 extrapolované na príslušné úseky v okolí odberových
miest o dĺžke 300 m. Pre výpočet bilancie bola uvažovaná
vrstva dna 0 - 1 0 cm, šírka toku 6m a priemerná objemová
hmotnosť suchého sedimentu 1300 kg.ra .

Vypočítaná aktivita ^'Cs viazaná v materiáloch pevného

dna na sledovanom úseku Dudváhu činí 3,2.10° Bq. Podobný

údaj podlá menej podrobnej inventarizácie /2/ bol asi 4 krát

vyšší. Zistené zníženie aktivity ^'Cs viazaného na sedimen-

ty vyšetrovaného úseku je spôsobené skutočnosťou, že v 3 prv

zvolených miestach odberu / 1,6,12/ sú vyššie merné aktivity

rádionuklidov než v 9 ostatných odberových miestach.

Celkové množstvo 6 0 C 0 aj
 13*Cs bolo podlá /2/ asi 20

krát menšie. Tento pomer zastáva zachovaný aj podlá výsled-
kov z r.1983.

Pre možnosť posúdenia podielu vypúšťaných aktivít z EBO
do Dudváhu a viazaných v sedimentoch možno podlá /3/ uviesí
výpuste aktivity rádionuklidov v r.1982, ktoré činili 1,9.
.109 Bq 1 3 7Cs a 2,2.109 6 0Co. Vidieí, že vypustené množstve
1-37Cs a Co sú približne rovnaké, ale kým 6 0Co sa vo via-
zanej forme v sedimentoch vyskytuje iba nepatrne, tak znač-
ná čast Cs zostáva vo viazanej forme najma v materiáloch
pevného dna.



tabulka 1 Marná aktivita 137 Ca (Bq«kg~l) a hmotnostní Jssstúpenie frakoií (%) r

Mlaato
odbtru

Prakel*
(m)

*0,09

0,09-0,25

0,25-1,4

1,4-4

4-16

=*16

láUnf
pri«mr
aktiTit

1

zzz
6,3

Ž22.
18,3

2§Ž.
14,9

iiZ.
10,0

224-
25,5

šš-
25,3

331

2

4071

3,0

1806

10,0

Í4I2
17,3

1121
12,2

508-
16,0

144.
41,5

843

3

2222
1.7

121Z
9,7

1068

19,7

za.
10,0

666.
21,7

121.
37,2

688

4

16§2
6,6

1121
16,0

22§.
11,9

sil.
10,2

£22.
27,2

£L.
28,1

573

5

ZŠ2
9,4

§22-
25,7

1114
14,4

9,8

S2Z.
26,9

170.
14,1

592

pri 105

6 *

2280
5,9

2121
9,3

Š22Š
13,9

1512
~7,6

4.22.
33,0

181.
30,6

1126

7

211
9,9

Z§2.
27,3

226.
19,9

ill
7,0

i§2.
24,7

1§ U M
11,2

561

w 0

8

1222
11,0

i2§i
16,1

222-
18,6

215
8,5

221.
28,6

118.

Í7ľí

664

9

1182
5,3

1020
11,8

242-
16,1
Z2§
9,1

122-
32,6

122-
24,9

494

10

1506
5,4

1221
13,1

192Š
18,3

226.
12,3

121.

35^5

66

15,4

557

11

222
9,2
640.
11,8

222.
11,3
121.
10,0

12*2
35,9

10
21,8

241

12

2221
12,2

1221
48,0

§81.
28,4

§06
6.5

121
4,9

JL
0

1403

Priemer

7,2

HZ2
18,1

1252
17,0

726
, 9,4

_I§1
28,0

.122
22,0

u>

t
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Na základe výsledkov tab. 1 možno konstatovat, že mar-
né aktivity 1-?7Cs sú najväčšie u najjemnejších ílovitýoh frak-
cií ^0,09 mm. Na väčšine odberových miest merné aktivity po-
dlá očakávania monotónne klesajú so zväčšovaním rozmeru ern
jednotlivých frakcií. Výnimkou sú odberové nieata 5. 7t8,9
kde merné aktivity frakcií do 2 ma sú približne rovnaké a ,
odberové miesto č. 5, kde merná aktivita pieačitej frakoie
vzorky 0,25-1.4 mm je najvyššia. Vysvetlenie je zrejme v his-
torii ovplyvňovania toku výpustami z JE AI a rôznych rýchlos-
tiach pohybu jednotlivých kontaminovaných frakcií dnového Ma-
teriálu pozdĺž toku Dudváhu. 0 rôznej rýchlosti pohybu mošno
súdi í aj podlá toho, že maximum aktivity frakcií štrku 4-16 mm
je podia tab. 1 bližšie k zaústeniu odpadného kanála (odb.mies-
to č. 3) ako maximum pre piesčitú frakciu 0,25 - 1,4 an (odb.
miesto 5. 5 až 6).

Absolútne najväčšia merná aktivita najjemnejších ílovi-
tých častíc (^0,09 mm) 4070 Bq.kg na odberovom mieste 5. 2
pochádza zrejme z odpadného kanála z najčerstvejších vypustí
koncom augusta 1983. Táto ílovité frakcia sedimentov konta-
minovaná skoršími výpustami je Bplavená už i na odberové mies-
to č. 12 (2950 Bq.kg ), kde sú aj podlá vizuálneho pozoro-
vania výhodné hydrodynamické pomery pre ich usadzovanie (asi
dvojnásobne rozšírený tok na úseku 500 m pri moste v Bu5a-
noch). Tok na odberovom mieste S. 6 za mostom v Trakovioiaoh
je tiež rozšírený, čím vznikajú taktiež výhodné podmienky pre
trvalejšie usadzovanie najma ílovitých a piesčitých frakcií
s predchádzajúceho úseku.

?re využitie výsledkov k metodickým účelom je dôležité
poznaí percentuálne rozdelenie aktivity a hmotnosti pre rô«-
ne typické frakcie sedimentov. Preto sú T tabulke 5*2 vypo-
čítané údaje charakterizujúce aktivitné a hmotnostné zastú-
penie ílovitých, piesčitých a štrkových frakoií v priemernej
prefílovej vzorke. Z tabulky č.2 je zrejmé, $• príspevok naj-
hrubšej frakcie (;>16 mm) k priemernej aktivite prof Hor* j
vzorky je v sledovanom úseku toku*4-5%* Významné je ala jej
hmotnostné zastúpenie (/v25%), čo spôsobuje pri spracovávaní
vzoriek značné problémy. Je zrejmé, že sa pri orientacnési vy-
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hodnotení bllanoi* rádlenuklldor MdopuatÍM váin*ji*j ohy-
by, k*I sa aaalýsa tajto •sorkj vjmaohá.

Tabulka 2 Zástupmi* aktiTity A {
 1370« a hrcitneati BJ f«ak-

olí T pritatrn/oh profilových vsorkáoh na DodTíhn
a 2 3 — 24.9.1983

Trakoit
/mm/
Teorka S

1

2

3

4

5

6

8

10

12

«£O,25

52
25

2é
13

n
ii

22
23

48

35

42
lg
42
27

42
19

I§
60

0,25-2

20

49
24

24
24

22
16

24
19

22
16
22
23

44
23

21

35

2-16

22
30

21

Sfi
27

34

12
32

18
28
20

33

11

43

5

>16

25

JL
42

38

-2
27

-4
14

.4
21
.4
17

_2

15

_0

0

^2 :

21
45

lé
37

§i
35

Z§
39

81
54

Z§
,, 31,.,

7i
50

§7.
42

22
95

^2

28
55

22
63

22
65

22

61

12
46
22

69

50

12
58

_1

5

Prlavr

331

843

688

573

592

1126

664

557

1403
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Podia tabulky 2.1 možno pre spracovávanie priemerných

z profilu doporučil rozdelenie vzorky na tri typic-

ké frakcie: ílovitú (^0,25mm), piesčitú (0,25-2mm) a štrko-

vitú (2-16 nm), ktorých merné aktivity aa výrazne odlišujú*

V úseku Dudváhu Žlkovce - Bučany bolo priemerné hmotnostné

zastúpenie týchto frakcií podlá tabulky č. 2 príslušne 25,21

a 33$. V priemere až 75% aktivity bolo v ílovitej a piesči-

tej frakcii vzorky (<

Závern

Na základe stanovení priemernej aktivity rádionuklidov

v dnových sedimentoch vrátane materiálov pevného dna bol

upresnený depozit aktivity rádionuklidov v úseku rieky Dub-

váh - Žlkovce - Bučany dĺžky 6 km. Aktivita ^'Cs pri uvažova-

ní vrstvy dna 10 cm predstavovala v období odberu vzoriek

3,2.1O9 Bq, čo znamená 170 % aktivity ^^Cs vypustenej do

Dudváhu v roku 1982. Celková aktivita 6 0Ca a 1:J4Ca bola pri-

bližne 20 krát nižšia.

Na základe doposial získaných výsledkov je možné konšta-
toval, že najvýznamnejšiu úlohu pri tvorbe aktivity dnových
sedimentov má usadzovanie suspendovaných látok, ktoré sa kon-
taminujú ešte v kanalizačnej sieti, prípadne v odpadnom ka-
náii z areálu EBO. Riadiacim mechanismem transportu rádio-
aktívnych látok v tomto recipiente je potom pohyb kontami-
novaných suspendovaných látok, prípadne dnových sedimentov.
Časí kontaminujúcich látok sa fixuje v materiáloch pevného
dna, čo má za následok dlhodobé zvýšenie ich mernej aktivity.

Poznatky o rozdelení rádionuklidov v závislosti od vzdia-
lenosti zaúatenia odpadného kanála, zrnitosti frakcií, prí-
padne hĺbky odobrených vzoriek je potrebné respektovat pri
metodike ich odberu, ktorú, je treba prispôsobit konkrétnemu
oieíu. Pi»e vyjadrenie bilancie obsahu rádionuklidov vo zvo-
lenom úseku daa vodného toku je nutné uskutočňovať vsorkova-
nie s cieloB získania priemerných vsoriek pre svolené hĺbky
pevného dna, resp. sedimentov v pozdĺžnom profil*. •
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•laAovtato «iatrlb*al« afádioauklidoT Mftsi
ft »9VMU fáM« MunwSttjú, l e íiníšaaie vjrpdifaaýofc ak-

t iv i t JPátt«BUkU4OT At Bíi&Y&m by bollo noiaé deaialnmf • • -
IMUtAtioa MálMtttvmttfn/ob látok pr«d leh vypúi&aia • «r«á-
lu DO tolnt 4e«t«9i#al postupní.

/I/ Slárli, 0., OMvMlck, ••, JfcaeSka, 3. t Tý»kyt « «horanl«
rádioaokXiAOT v hyArcafér* okolia BBO, Vfukamaá správa
5. 53/83 k n i OX-125-107/05.05.01, J.Sohunioo, TÚJÍ
1983

/2/ Slávik, 0., J«a»8kftt 8.v Baaslík(S.( liansfald A.:
Inventúra rddioaauklidOT v Oaovýoh ••dinentooh Dudváhu,
Týakumaá správa «. 62/83 k 11 2551* J.Bohunioe, ytfjS 1982

/3/ Slávik,0., Jane8l«,a.f Obdriálak.M. i Bádioieotopioké
zloženie a bilaasla rddionnklidov v kvapalných výpustiach
z JE AI za II. ptlrok 1982* referát v zborníku*
Zneäkodnovaaie BAO e Jadrových elektrární, Podbanské
9—12.4*1984
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Ing, Jaroslav R ů ž i 5 k a ,
Ústředí Státní vodohospodářské inspekce Praha

VODOHOSPODÍŘSKÍ POHLED HA ODPADNÍ VODY Z KADIOIZOTOPOVYCH

PRACOVIŠŤ

Odpadní vody z radioizotopových pracoviší tvoří roz-

sahem omezený zdroj znečištění ve srovnání a odpadními vo-

dami z těžby a úpravy radioaktivních surovin a z jaderně-

energetických zařízení. Nicméně jejich soustředění do měst

v^de k tomu, že jejich vliv na veřejné kanalizace není ne-

významný.

V následujícím budou rozebrány technologické, technic-

ké i právní problémy vypouštění odpadních vod z radioizoto-

pových pracoviší dle zkušeností z šetření SVI.

U radioizotopových pracovišt výrazně převládají odpad-

ní vody nízkoaktivní, které až na výjimky se technologicky

zvlášt nelikvidují. Koncentrační hranice nízkoaktivnícli od-

padních vod jsou přitom různě stanovovány, obvykle se použí-

vají hodnoty v rozmezí 37 - 37 000 Bq/1 (10~6 - 10~ 9 ci/l)

a méně. Redukce objemové aktivity vypouštěných odpadních vod

se provádí většinou segregací koncentrovanějších podílů a

jejich odvedením či odvezením na centi'ální čistící zařízení,

popř. se provádí jejich fixaoe a odvoz ua skládky radioaktiv-

ních odpadů. V některých případech lze také redukci objemové

aktivity docílit akumulací odpadní vody a rozpadem krátkodo-

bějších radioizotopů.

Druhy radioaktivních odpadních vod z radioizotopových
pracovišt jsou následující:

a/ Odpadní vody z aplikace otevřených zářičů pro tech-

nické či výzkumné účely. Podle povahy operace mohou být v

odpadních vodách ještě další chemicky znečišíujíoí látky.

b/ Odpadní vody z aplikace radioizotopů na zvířatech,

které jsou ještě znečištěny živočišnými exkrementy, popř.

dalšími organickými zbytky.
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c/ Odpadní vody z aplikace radioizotopů pro terapetio-

ké a diagnostické účely.

d/ Odpadní vody z praní kontaminovaného prádla 5i ostat-

ních textilií, odpadní vody z hygienických smyček (u větších

pracovišt).

Zvláštní podíl nízkoaktivníeh odpadních vod tvoří odpa-

dy z dezaktivace předmětů, podlah, boxů apod. Jsou znečiště-

ny radioaktivními látkami a v některých případech používaný-

mi chemikáliemi ke zvýšení dezaktivačního účinku (BaOH,

H a 2 C O 3 , Ha 3PO 4, HNO3 NaF, KMnO^ K g C r ^ , komplexotvomé

látky apod.}•

Vodohospodářská kritéria pro posuzování odpadních vod

z radioizotopových pracovišť.

Vodohospodářské předpisy stanoví, že při vypouštění ra-

dioaktivních odpadních vod do toku neBmí být negativně ovliv-

něna vodní biocenóza (vi.nařízení 6. 25/75 Sb.). Konkretiza-

ci postupu stanoví metodický pokyn MLVH ČSR Č.J.28O7/933/OSS/

/75 k provádění citovaného vl.nařízení, podle kterého:

"Limit vypouštěných radioaktivních látek musí být co

nejmenší s přihlédnutím k technologickým možnostem, v žád-

ném případě nelze povolit vyšší míru značíštění než umožňuje

současná kapacita čistícího zařízení. V jednotlivých přípa-

dech vodohospodářská orgány si vyžádají stanovisko SVI."

: Je třeba uvést, že k vypouštění radioaktivních odpad-

• nich vod, stejně jako u všech odpadních vod je nezbytné po—

volení příslušného vodohospodářského orgánu.

VypouStění radioaktivních odpadních vod do veřejné ka-

nalizace se řídí kanalizačním řádem, který má stanovit nej-

: vyšší přípustnou míru znečištění vt vypouštěných odpadních

ľ; vodách a seznam látek, jejichž vniknutí do kanalizace musí
:" ' j být zabráněno. Odpadní vody* které k dodrženi nejvyšší pří-

pustne míry vyžadují předohocí úpravu 51 čištění, mohou být

jj:: vypouštěny do v«ř«JA< kánalisaoe Jen a povolením vodohospo-

dářského orgánu, které může být vydáno Jen tehdy, je-li do-

držen limit dle kanalizačního řádu.
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Protože ae na radioizotopových pracovištích manipuluj*
s radioaktivními koncentráty s. s pevnými radioaktivními od-
pady, je nezbytné dbát zvláštních zásad, jimiž •• vyloučí
vniknutí těchto závadných látek do vod. Základním vodítken
jsou zde požadavky č. 6/77 Sb., která stanoví podmínky, Ml
nichž lze a uvedenými látkami nakládat. Mezi závadné látky
patří též výslovně radioaktivní zářiie a radioaktivní odpa-
dy. Zásady pro jejich ísabezpečení stanoví metodické doporu-
cení MLVH ČSR vydané v r.1984, které pro úložišti •ářiSů
stanoví následující:

- Sklad má být zastřešen a jeho podlaha nepropustná
- Skladový prostor nemá být odvodnia
- Sklad nemá mít přívod vody a nesní být vybav*n hor-
kovodním ohrevom

- 7 okolí míst, kde se manipuluj* s* zářiči nemají bjft
objekty umožňující jejich odtok do vod.

Pro skládky radioaktivních odpadů jsou stanoveny násle-
dující požadavky:

- Ukládací prostor má mít nepropustnou úpravu a zoela
vyloučen přítok povrchové a podzemní vody

- Uložený odpad mé být zabezpečen takovými obaly, u
nichž po dobu závadnosti z hlediska radioaktivity je
vyloučeno uvolnění jeho obsahu

- 7 okolí úložiště musí být instalován kontrolní sys-
tém umožňující průkaz, zda nedochází k uvolnění radio-
aktivních látek do okolí, zejména pokud jde o vodní
prostředí.

Není dále přípustné zřizovat skládky radioaktivních od-
padů v oblastech ochranných pásem vodních zdrojů, lázeňských
zřídel i v chráněnýoh krajinných oblastech.

Zkušenosti z šetření radioizotopických pracovišť.

7 létech 1983-84 provedla S7I první souhrnnější šetře-
ní likvidace odpadníoh vod z vybraných větších radioizoto-
pových pracovišt od doby vydání nových vodohospodářských před-
pisů. Na každém pracovišti byl zjišťován technický a právní
stav vypouštění odpadníoh vod, způsob jejich kontroly a stav



ve voáouoaiiOdářákáffi ssbe:?pf;-<-::i skladů aárlíů a radioaktiv»

xd.ok odpadů*

Výsledná aj letění s

1. Až na jednu vyjíffiku soele chyběla řádná a úplná kon-

trola míry vypouštěného radioaktivního znečištění, aalože-

ná na postupech umožňujících zjistit komplexně väeohny pří-

tomné raxäionuklldy s dostatečnou citlivostí (i se zřetelem

na nízkoenergetické zářiče, používané na některých praco-

vištích) .

2. Podmínky pro rísené vypouštění, popř. pro vymírání

krátkodobějších .radioizotopů jsou na, jednotlivých pracoviš-

tích snečně růanorodd a v převážné větéinš prošetřovanýcii

cD;i8ktů (7855), nebylo iiístalovúio žádné zařízeni pro tento

účel. Většina pracovist pouííyá radioizotopy v oasových kejn-

panien, což zaans;uí, že odpadní vody 3 obsahem radioaktivních

látek vznikají jon. občas. 3e:; akumulace uvedených vod ve vhoá-

Dem isařízení není raožné jedrioduše monitorovat kvalitu vypou-

ítěných odpadníoži vod,Instalované nádrže v některých přípa-

acííh jsou provozovány jako průtočné, popř. je zde přivedena

sř© do vac í voda. Druhý způsob je v podstatě aaruoúčelný e ne-

řeší nijak likvidaci odpadních vod. U jímek pracujících s

časovým cyklem většinou chyběly podrobnější podklady o tech-

nologickém režimu, např. vstupní údaje o kvalitě, cyklus pl-

nění, vlastní vymíraoí cyklus, výstupní kontrola, způsob odká-

lo vání a popis likvidace zachyceného kalu. Uvedená zařízení

jsou přitom ve většině případů předčistícím zařízením ve smy-

slu § 24 zákona 138/73 Sb.

3. Limity pro vypouštění radioaktivních látek do veřej-

né kanalizace byly stanoveny v jedinělýoh případech indivi-

duálně (např. dle údajů obsažených v projektu) a obecně jsou

určeny kanalizačními řády. Bylo zjištěno, že zde chybí di-

ferenciace dle závažnosti jednotlivýoh radioaktivních látek

(např. podle vlivu na vodní biocenózu) a v jednom případě ka-

nalizační řád nepřipouštěl vypouštění žádných radioaktivních

látek.
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4. Skladování radioaktivních zářičů a odpadů není rov-

něž prosto závad. Většinou bylo zjištováno nijak nezabezpe-

čené skladování zářičů v místnostech s přímým odvodněním do

kanalizace, což znamená riziko nekontrolovatelného úniku.

5. Pokud pracoviště měly provozní předpisy, jen v ome-

zené míře stanovovaly směrodatné a úplné podmínky pro likvi-

daci radioaktivních odpadních vod. Po formální stránce není

přihlíženo k předepsané úpravě ON 73 6710 a jejich věcný ob-

s&h v popisu základních, operací nakládání s odpadními voda-

mi nebyl kompletní a není též dáván do souladu se změnami,

k nimž na pracovišti dochází. Bylo např. dokonce zjištěno,

ze provozní řád jednoho pracoviště výslovně připouštěl vy-

pouštění tekutých koncentrátů do kanalizace.

Vodoprávní dokumentace (stavební povolení, povolení pro

vypouštění odpadních vod apod.) nebyla vesměs při revizích

předkládána v kompletním stavu.

Z uvedených zjištění vyplývá závěr, že vypouštění odpad-

ních, vod z radioizotopových pracovišť není dosud hodnoceno

stejně jako vypouštění odpadních vod s obsahem jiných škodli-

vých látek. Vypouštění odpadních vod z uvedených praeovišt

musí přitom obvykle povolit příslušný vodohospodářský orgán.

Posuzování jednotlivých případů vypouštění odpadních

vod z radioizotopových pracovišt z hlediska limitů vychází

z kanalizačních řádů a dalším vodítkem je též vodohospodář-

skými předpisy požadovaná minimalizace zátěže toků radioaktiv-

ních toků radioaktivními látkami.

Celkové shrnuti*

V oblasti likvidace odpadních vod z radioizotopových

pracovišt za období posledních 15 let nenastal prakticky

žádný pozitívnejší technologicko-konoepční vývoj, který by

přispěl k optimálnímu zvládnutí jednotlivých dílčích problé-

mů technického řešení způsobů likvidace odpadníoh vod, pr»-

ciznější analytické kontroly i k lépe podloženým limitům

radioaktivních látek. Nelze také vyslovit názor, že by byl

i na úrovni i základní pořádek v provozní sféře.
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PříSin uvedeného stavu bude celá řada. Z Setřeni SVI
je zřejmá zejména nedostatečná znalost vodohospodářských
předpisů, málo důsledné prosazování technologicky dosaži-
telné minimalizaoe vypouštěného znečištění i oelkový nevy-
jasněný přístup k limitování přípustné míry radioaktivity.

Odstranit uvedené nedostatky je možné zavedením dife-
rencovaných limitů pro radioaktivní* látky dle jejioh radio-
biologické závažnosti, předevSím v kanalizačnioh řádech, v za-
vedení správné a dostatečně eitlivé analytiky radioaktivních
látek v odpadních vodáob a ve sjednooení konstrukčníoh zásad
odvedení, akumulaoe a vypouštění odpadních vod. S přihlédnu-
tím k současným možnostem lze učinit závěr, že zlepšení se
dá dosáhnout doplňováním, popř. novelizací kanalizačních řá-
dů a využitím teohnlokýoh norem v oblasti analytiky odpad-
ních vod, odvádění a čištění odpadních vod apod. Účelné je
také sledovat cestu lepSí kvalifikace a úrovně znalostí pří-
slušných pracovníků radioizotopových praooviSf o požadavcích
vodohospodářských předpisů. U větších praooviší, kde jsou
naplněny podmínky vyhlášky 8. 42/76 Sb., by měly být řádně
obsazeny funkce vodohospodářů*

Seznam použitýoh

1. The Management of Hadioaotive Wastes Produced by Radio-
isotope Users, IAEA Vídeň, 1965

2. A.A.ChonikeviS, Očistka radioaktivno-zagrazněnyeh vod,
Atomizdat 1974

3. Kolektiv autorů Biologičeskije poaledstvija radioaktiv-
novo zagrazněnija vodojemov, Snergoatomisdat Moskva, 1983

4* Zpráva o výsledku prověrky likvidace odpadníoh vod s ra-
dioizotopových praooviší na území hl.města Prahy, materiál
tfSYT Praha, leden 1984

5. Informativní správa o prověrce likvidaoe odpadních vod
z radioizotopových praoovišt na úžení města Brna, mate-
riál tfsVT Praha, sárí 1984 -

6. Metodika posuzování odpadníoh vod s radioizotopových pra-
ooviší, materiál tfsví Praha
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Metodický pokyn MLVH ČSR k nařízení vlády 5SR 5. 25/75
Sb., jímž se stanoví ukazatele přípustného zn»5ištiní
vod vydaný pod č.j.2804/933/75 2 25.srpna 1975
Metodické doporučení k provádění vyhláěky 5. 6/77 Sb«,
vydané MLVB ČSR, 1984
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E H D r . Z d e n ě k S t a n ě k
Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, pobočka Brno

VODOHOSPODÁRSKA" PROBLEMATIKA V OKOLÍ JE DUKOVANY

V současné době tj. začátkem roku 1985 je uváděn do
zkušebního provozu první blok JE Dukovany. V souvislosti s
výstavbou této jaderné elektrárny bylo nutné řešit řadu vo-
dohospodářských problému.

Jedním z nich bylo vybudovaní dvou údolních nádrží.
Bylo vybudováno vodní dílo Dalešice s významnými vodohos-
podářskými užitky. Toto vodní dílo podstatně ovlivnilo a
zásadně změnilo režim hospodaření s vodou na řece Jihlavě.
Vodní dílo Dalešice, které sestává ze dvou nádrží, slouží
pro Účely energetické, vodohospodářské a nadlepšovací.
Dle rozhodnutí vodohospodářského orgánu OVCHZ OHV Třebíč
ze dne 17*12.1973 bylo Jedním z vodohospodářských účelů
také zajištění 1 m .s nenávratné vody pro jadernou ele-
ktrárnu Dukovany. Místo 2 z 440 Ml se staví 4 z 440 MW a
dojde tedy ke zvýšení potřeby nenávratné vody.
Hlavní r<$fl.rž Dalešice má celkový objem vody 127,3 mil.m ,
druhá - vyrovnávací nádrž Hohelno má celkový objem vody
17,1 mil.m3.

Dalším problémem, který se dotýkal vodního hospodář-
ství bylo zajištění zásobování JE pitnou vodou ve všech
souvislostech. Byl vybudován skupinový vodovod Vranov-
Moravské Budějovice - Dukovany s odborem vody s Vranovské
přehrady a odběr 8 úpravou vody přímo s nádrže Dalešice.

Třetím vodohospodářským problémem jsou veškeré kapal-
né odpady radioaktivní i neradioaktivní.

Badioaktivní kapalné odpadní vody budou představovat
převážně tritiové* vody, které vznikají v průběhu jaderné
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reakce T reaktoru a budou z něho pravidelně vypouStěny.
Ve směsi kepalných odpadních vod Jsou dále předpokládány
aktivity dalších 24 radiomiklidů, z nichž nejtoxičtější
zářiče o vyšších poločasech rozpadu budou systematicky
sledovány a vyhodnocovány (^^Cs, ^°Sr, Co a další).

Další druhy radioaktivních rod zahrnují splaškové
vody ze specielních prádelen a hygienického zařízení apod.
Jejich vypouštění do povrchových vod je upraveno naříze-
ním vlády OSE č. 25/75 Sb., které mimo jiné požaduje, aby
nebyl porušen :

- stav povrchových vod, při němž nedochází k toxickém
působení radioaktivních látek na rodní organismy,

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

Vzhledem k předpokládaným kapalným odpadům včetně
radioaktivních z budoucího jaderného zařízení r Dukova-
nech, bude rozšířena i škála a přísun umělých radlonuk-
lidů do celé okolní hydrosféry.

Proto byl již v letech 1976-1978 řešen státní íkol:
"Vliv umělé a přirozené radioaktivity na kvalitu rod se
zřetelem na její další využití". Hlavním záměrem bylo o-
věřit veškeré radiochemické metodiky pro stanovení při-
rozených radionuklidů i některých z řady umělých ^ Cs a
° Sr a připravit se na stanovení tritia. Kromě povrcho-
vých a podzemních vod bylo započato se sběrem aráikorýeh
vod (celková aktivita beta a gamaspektrometrioká analysa).

V dalším období 1978-1980 byl v rámci resortu NLVH ČSE
řešen úkol "Výzkum přípustnosti znečištění z jaderné ele-
ktrárny Dukovany". Syla vypracována podrobná literární
rešerše k řešení problematiky, k cílům a závěrům celé i
budoucí práce. Hejrětší pozornost byla věnována dlouho-
dobým radionuklidům, které budou obsaženy r odpadech s
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JB t j. 1 3 7 C s , 9 0Sr, ^ C o a dalších a vshledem k vypooi-
těnému množství také tritia.

Bylo sledováno na vybraných lokalitách povrchových.
vod radiační pozadí Jednotlivých prirobených 1 umelých
radlonuklidů, včetně dopracování něktarýeh Jejich aste- -
dických postupů.
Současně byly stanoveny 1 obsahy přírodních radlonuklidů
všech materiálů vodního prostředí* Po rooe 1980 byla sou-
středěna pozornost aa některé problémy kapalných odpadů •
primárního okruhu v5ttn8 tritlových vod a jtjiah aaústiai
do vodotečí. Prognóaovane" vlivy těchto kapalaýeh máai jii
plynných odpadů, so objevily ve více nel 20ti studijních
zprávách řady výzkumných ústavů a lnatitucí včetně radlo-
ekologické studie ÚHVJf Xoaice v rámci dokumentačního vý-
zkumu.

Vzhledem k budoucíma serioznímu hodnocení vlivu pro-
vozu JE Dukovany na celou hydrosféru, bylo aahájaao v rám-
ci komplexního výzkumu této lokality v první fáal radio-
metrické monitorování tj. vyšetřování radiačního posadí
tvořeného nejen přirozenými radionuklidy, ale i radicnuk-
11dy umělými, které mají svůj původ v radioaktivním spadu
v atmosféře. Byly tak získány údaje o koncentracích těchto
látek nejen v celé hydrosfére (povrchové, podzemí a sráž-
kové vody) ale i ve všech dostupných materiálech vodního
prostředí (dnové sedimenty, biologické materiály a ryby)*

Největší pozornost byla soustředěna na povrchová to-
ky řeky Jihlavy a to od Vladislavi (přítoku řeky Jihlavy
do Dalešické údolní nádrže), přes obě údolní nadrie (sto- S
jaté vody) a dále pod Uohelskou údolní nádri na říční úse- •
ky Mohelno, Řeznovlce, Ivančice, Pohořelice ai ke vtoku do
Novomlýnských nádrží* Dosažení výsledky z jednotlivých od-
běrových míst celého povodí jsou tabelárně, graficky i ma-
tematicky zpracovány,, včetně vynesení podélného profiln
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raky Jihlavy a bilancí Jednotlivých sledovaných přirozených
i umělých radlonuklidů.

la obsahy přirozených i umělých radionuklidů byly mě-
řeny i zdroje pozemních vod z blízkého okolí JE Dukovany
a to Jak ze studní, tak i ze skupinových vodovodů. Oproti
ninulýa letům byla pozornost soustředěna na menší množství
těchto zdrojů podzemních vod, jako byla rozšířena stanove-
ní i umělých radionuklidů, především stroncia 90« cesia 137
a tritia.

Srážkové nebo-li dešíové vody, jimž je věnována dal-
ší část výzkumu, byly sbírány na spadové stanici v Mohelně,
měřeny a vyhodnocovány jednak na celkovou aktivitu beta na
draslíkový i stroncio-ytriový standard. Výsledky jsou vy-
jádřeny v Bq na objem vody a graficky vyneseny i závislos-
ti na množství dešíových i sněhových srážek. Aktivity jsou
dále přepočteny na plochu obou vodních hladin nádrží Dale-
šice i Uohelno a vyjádřeny v Bq na plochu.

Dále jsou tyto měsíční spady vyhodnoceny pomocí gama-
spektrometrické analýzy na polovodičových detektorech Ge/Li
v kooperaci s IHE Praha.

Kromě měření všech těchto typů vod byla pozornost v
té Lu yrvul části zaměřena na podchycení všech možných ma-
teriálů vodního prostředí vzhledem ke stávajícím podmín-
kám celého biotopu jak stojatých nádrží, tak i řeky Jihla-
vy. Jsou to především charakteristické druhy dnových sedi-
mentů, vodních rostlin, bezobratlých a jednotlivých druhů
ryb. Protože základem pro posuzování akumulačních (sorpč-
ních) schopností jednotlivých složek vodních ekosystémů
je koncentrace radionuklidú ve vodě, byly dosažené výsled-
ky použity i pro druhou část této práce, pro modelové polo-
provozní zkoušky.

Další částí tohoto výzkumného úkolu byly tzv. modelové
experimentální poloprovozní zkoušky s některými význačnými
radionuklidy, které jsme prováděli na terénním pracovišti
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ČSAV tfstavu obratlovců v Brně v blízkosti Itobelské údolní
nádrže na líohelském mlýně.

Cílem těchto experimentálních poloprovozních zkoušek
bylo ověřit velikost a rychlost (klnetiku) sorpce (akumula-
ce do živých vodních materiálů) některých významných radio-
nuklidů, které budou přítomny v kapalných odpadních vodách
z provozů jaderné elektrárny Dukovany* s přizpůsobenía co
nejvíce k přírodním podmínkám složitého biotopu.

Experimenty byly provedeny v letech 1981-1983 ea růz-
ných vstupních podmínek (rozdílné vstupní koncentrace sle-
dovaných radionuklidů, dynamické i statické uspořádání po-
kusů, prevzdušňovaní a osvětlování pokusů, četnost a délka
sledování pokusů atdj. Bylo použito těchto radionuklidů :p
*>Sr. W f c . 6 0Co a

Ze sledovaných materiálů vodního prostředí ve kterých
byla sledována kinetika i velikost sorpce resp. kumulace by-
ly dnové sedimenty, s biologických materiálů pak různé dru-
hy ryb, bezobratlých a vodních rostlin. Dosažené výsledky
i s jednotlivými dílčími i obecnými závěry pro sledované
radionuklidy jsou uvedeny v dílčí zprávě výzkumného úkolu
"Kadioaktivita hydrosféry v okolí JE Dukovany" a byly pro-
jednány oponentním jednáním v červnu 1984. Výsledky budou
publikovány v odborných časopisech nebo na konferencích..

Kromě laboratorní a terénní kapacity pracovníků naší
pobočky se na některých pracech podílely i spolupracující
organizace, které zde uvádíme ;
- Radioizotopová laboratoř Lékařské fakulty UK v Plzni,
zodpovědný pracovník Dr. F.Mertl, J.Polívková a J.Sloup,

- Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV Brno, Ing.H.Penáz.CSc,
Dr.E.Wohlgemuth.,Ci>c., Jan Kocián,

- Institut hygieny a eplmologie záření Praha, Ing.I.Malátová
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úkoly pro 8* 5LF

Pro řešeni vyzkuo&ých úkolů v rámci státního plánu na
8. 5LP byla provedena v června r. 1984 vstupní oponentura
technicko-ekonomické studie s násvem "Hospodaření s vodou
a oohrana vodních zdrojů v oblasti Jižní Moravy", ftnto
státní výzkumný úkol by měl být časovo řešen Styři roky*
tedy v r. 1984 - 1988.

7 souvislosti s radioaktivními kapalnými i pl]mnýal
odpady je připravován k řešení dílčí úkol "Radioaktivní ka-
palné odpady z JB Dukovany a jejich vliv na okolní hydro*
sféru". Cíle a záměry tohoto výzkumného úkolu budou aiao
jiné i přizpůsobeny k rozhodnutí Jm KHV jako vodohospodář-
ského orgánu v Brně z 12.12.1983, kterým se povoluje vypouš-
těná veškerých kapalných odpadů z JB Dukovany do reolpientu*
Zaústění bude provedeno do Skryjského potoka* který vyústu-
je zprava do Moheleké údolní nádrže na řeoe Jihlave.

Tímto rozhodnutia se stanoví podmínky a povinnosti pro-
vozovatele, tj. JE Dukovany. Stručně uvádíme jen ty, která
mají vztah k radioaktivitě hydrosféry. Budou to dešíové V0f
dy, splaškové vody ze spec* prádelny a smyček* odpadní vody
z CHťJv a ťhx, odpadní vody s obsahem ropných látek* B pri-
márního okruhu a další.

Pro všechny druhy odpadních vod jsou stanoveny
mální hodnoty rozpuštěných množství a kvality včetně roS-
ních množství.

Do systému kontroly a výskumu sledování vlivu JS Duko-
vany na okolní ekosystém bude zahrnuta i kontrola a sledová-
ní vlivu vypouštěných radioaktivních vod na recipient. Odbě-
rová místa na řeoe Jihlavě zahrnují místa od vtoku odpadních
vod přes obě údolní nádrže a říční profil řeky až do Sovo-
mlýnské nádrže.
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T roshodnutí as dált uvádí, i* bud* aoudasně sledován
a hodaooea 1 obsah radioaktivních látok T dešiovýeh vodách
vypottlteayoh * areálu 31 Šokovaný. Aktivita (511 Bq.l"1)
defitovýoh vod bjla atanoveaa aa sákladi odhadu a je tedy
nutné* tyto hodnoty ověřit p&aýa sledovania.

S uvedeného vyplývá, ie vypouštění odpadních rod B
JI Dokovaný do raky Jihlavy je výs&amiýa sásahem do vodo-
ao«podář«kyoh peaixů daná oblaetl a proto je třeba sou-
•t«vttS Sialt veškerá opatření pro marinní n-f aoine enííe-
aí vypouitínáho aneíiitěaío

iBhladam k teato skntoônoatra budou v ráacl výša ol-
tovaná^o vyakusBáho úkolu araspraeovany návrhy, které budou
Mhraovat tato •yatenatleká aledování v pffedprovosnía obdo-
bí i •kttltb&ÍB období po lahájeaí provosu JB Dukovany.

Todohoapodářský orgán «e opírá o avé roshodnutí a jeho
•davodaiaít bere sa podklad nlao Jin< i naHsení vlády SSR
o* 25/75 8b.i jíai »• atanoví jednotlivá ukaiatele přípust-
naho atupni aneSiitení vod* Aby nedoSlo k jii vyae citova-
nému poruiení atavu povrchových vod vllvea toziekáho půao-
btnl nékteryoh radlonuklidů bul aa vodní organiaoy nebo aa
mlkroorganiaoy» byly na naíem ústavě v letech 1978*1983 v
rámoi praoí JDSZÍEá atanoveny 6íaelné hodnoty pro některá
jednotlivá radionuklldy. Byly to hlavně 90Sr, l 3 7C«, ^Co,
**Mn, ' lCr a %• U vSeoh těchto radionuklidů jaou sesní
hodnoty konoentraoí vyjádřeny v Bq.l"'' nižší, ne$-li hod-
noty odpovídej íol vybi. 8* 59/72 Sb. pro poausování hod-
not pro příjem k Slověku. Znamená to, í e kritéria (číselná
hodnoty vyjádřená v Bq.l"1) při kterých je jii r^rnuntf***
první nepřísnivý vliv na vodní organiar, jsou ve srovnání
e vyhl. 59/72 5b. přísnější pro 9 0Sr, Í 3 70a, 6 oCo, 5 4Mn i
pro %. Proto je pro provos jaderná elektrárny Dukovany
stanoven kontrolní systáa sahmujieí krose vody taká dno-
vé sedimenty a vodní blocenósu (sivé i neživá organismy i
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ryby). Při překročeni povelených hodnot výpustí nebo při
STýěenl sledoraných hodnot T těchto materiálech vodního
prostředí by potom mohla být navržena potřebná opatření.

7 plánu dalšího výskumu máme i sledování trltia,která
bude dominantním radionuklidem, svým odpouštěným mnoistvím
v recipientu. Podle současnýoh znalostí a dlt stanovisek
MLVE ČSR i VťÍY Praha je možno označit za přípnatnou obje-
movou aktivitu tritia ve vodních tocích pod vypuatal s Ja-
derných elektráren 5.000 Bq.l"1. Projektovaná spůsoby vy-
pouštění tritiových vod z JE Dukovany ukazují, řt objMMTá
aktivita tritia by se měla pohybovat kolem 1.000 Bq.l"1 a
po naředění v nádrži Mohelno a rozptýlení v rozmezí 120 -
- 180 Bq.l"1, při současném posadí tritia kolem 10 Bq.l"1*

Metodicky jsme schopni zvládnout měřeni tritia 1 T
podélném profilu resp. na obou údolních nádršíoh. MáflM k
dispozici nově dovezená zařízení pro elektrolytická oboha-
cování tritia (MLH - typ 3050/B), která je sohopná připra-
vit k měření 15 vzorků za týden.

Kromě zajišťování táto vodohospodářská kontroly T ob-
dobí zkušebního i trvalého provozu JE Dukovany v dalíloh le-
tech, rude nutno vyhodnooovat i sledovat kvalitu ukládaných
kalů - jejich působení v úloíiítl BAO a ohledem aa sabráai-
ní jejich případnému negativnímu vlivu aa povrohová a pod-
zemní vody.

návazně budou v tomto výskuaném úkolu probíhat experi-
mentální poloprovozní zkoušky, rozšířená o další vatupaí
faktory s radionuklidy (

90Sr, 1 3 7Cs) a jednak a dalšími
(6oCo, 5 4Mn, 5 1Cr i % ) . Ke spolupráci budou T rámoi koo-
perace přibrány i některé další ústavy a institucef která
mají s řešením v táto oblasti svá zkušenosti.
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Jaromír J u s t ý n , REDr. CSc.

Výzkumný ústav vodohospodářský Praha

ROZBOR KRITÉRIÍ PRO POSUZOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO VLIVU KAPALHÍCH
RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ NA ORGANISM! POVBCHOVfCH VOS

Účinky radiačního záření na vodní organismy T zásadě
rozdělujeme na somatické a genetické.

Větáina uveřejněných prací o účincích radiačního záření
na vodní organismy se zabývala somatickýa poSkozenía vyplý-
vajícím z dosti vysokých akutních dávek radiace* Primární
genetické poškození buněk může ov&em vést k somatický*
zrněném, které jsou často potom považovány sa prvotní.

V dřívějfiích studiích o patologických vlivech akutního
ozařování savců bylo použito přežití jako kritérium, které
se ukázalo jako nevhodné a proto »e přistoupilo k použiti
LD^o/30 J a k o měřítka citlivosti* Vychází s toho, že se vět-
šina akutního poskočení projeví sa 30 dni a tento postup
byl použit u velkého množství studil o radiační citlivosti
vodních organismu. Z tohoto pohledu se jevily vodní orga-
nismy mnohem méně citliví než savci.

NovějSÍ práce ukázaly, že takové závěry mohou být
chybné, protože hodnoty LDRQ kolísají s prodloužením testo-
vaného období nad 30 dní a vodní živočichové, kteří žijí
při nižších teplotách, vykazují aižil úmrtnost nei ss vyš-
ších teplot vody, ale při návratu k normálním teplotám se
objevuje teprve očekávaný průběh jejich úmrtnosti. Uvedené
výzkumy ukázaly, ie 30 denní pozorování není vhodné pro



vodní biocenózy. U krátkodobě žijících hydrobiontú ja po-
třeba provádět pozorování po celou dobu jejich života.

Krátkodobá akutní ozařování vodních organiamů ukáza-
la, které změny reakce na radiaci jaou vyvolaná jinými
faktory v prostředí jako např. teplotou, aolnoatí atd. a to
půBobicíoi bud jednotlivě nebo i v kombinaci. Tyto údaje
jsou potom užitečné při etudiu dlouhodobých chronických
nízkých dávek, kdy účinky jaou poikosující a ne letální.

Vznik zhoubných nádorů byl prokázán u ryb a vodních
měkkýšů a není důvod předpokládat, ie jiná vodní organismy
by byly imunní, ale zdá ee, že možnost vzniku rakoviny
u vodních organismů byla doeud zanedbávána jako obor
experimentálního výzkumu*

Histologické teaty okazující patologická poškození
na úrovni buněk a tkání mohou být užitečná pro zjiitiní
subletálních účinků radiačního zářeni, která mohou véat
k omezení echopnosti vodního organiamů reagovat na atraaay
působené v podmínkách vodního prostředí s jiného zdroje
znečiatění. Za podmínek chronického ozařování by mohla
histologie spolu a autoradiografil sa použití příslušných
značených aloučenin poskytovat důležité informace o stupni
poškození regeneračních a reprodukčních achopností hydro-
biontú.

Fyzikálni a chemické vlaatnosti proatředí mohou
ovlivnit reakci vodních organiamů na záření a je proto po-
třeba zkoumat vzájemné působení mezi chronickým ozařováním
a variabilitou proatředí. Je otázkou, jak chronické nízké
dávky radiačního ozařování ovlivňují schopnost vodních
organiamů reagovat na aoubor podnětů vznikajících v neob-
vyklých podmínkách proatředí, kterým ae nebyly eehopny



v daném Case přizpůeěíit. 9fU ptd&Uy M Mitten atát pro
organismy za určitých okolností patogenním Sialtelem a .
zvýšit výskyt chorob z nedostatečná'adaptaoe.

Zatím je velmi málo inforaaoi e biochemických
vlivech radiačního zářeni na voAnl organiemy a výjimkou vy-
sokých a častých dávek. Citlivost a přeenoat moderních me»
tod v molekulární biologii věak otevírají moinoeti realie-
tičtějšího výzkumu i při nízkých chronických dávkách záření.
Dá se očekávat, že celoživotní expozice při vyšších dávkách
než pozadí povedou ke změněn aktivity enzymů, horsonů atd.

Předpokládá se. Se při dodržování příaných hygienic- '
kých norem nepůsobí v povrchových vodách, ovlivňovaných
kapalnými radioaktivními odpady, škodlivé na hydrobionty
vnější radiační dávky. Obavy jaou a toho, se by vodní po-
pulace mohly být nepřízniví ovlivněny vnitřními dávkami
v důsledku bioakumulace radionuklido.

QeneticW a aoaatické vlivy záření jeou vysnaané a
dúltlite* tehdy, pAeebl-Xi samotná nebo v kombinaci a jiny-
al faktevgr aminy v plodnoati nebo vírodnoeti hydrobiontů,
kteří vedou k poetupnfau pokleau zkousané populace.

V literatuře ae dnee hovoří o radioekologické kapaeiti
lákladníoh typů povrohovyoh vod. Myelí ae tis »«^«fi»»
pMetupny obaah radionaklida v kritioké komponentě, při
něni ae jeltl nenarušuje ekologická harmonie Sinnoati ;.
tohoto ekoeyaterna. 3

Ve VÚV ae zabýváme studiem vlivu radioaktivních odpad- 4
níoh vod na vodní organismy ae ařatelem k vládnímu amttscaí
č. 25/75 Sb., odat. 1/9 a metodiokého pokynu MLVH ČS»
k tomuto nařízení čj. 2804/933/088/75.



Jak vyplývá ze znění odst. 1/9 citovaného vládního na-

řízení je nezbytné hodnotit působení radioaktivních odpadů

nu vodní biocenózy společně s doprovázejícím neradioaktiv-

ním znečištěním.

Z námi řešeného úkolu vyplynul následující návrh zatím

čtyř kritérií pro posuzování stavu povrchových vod, při němž

nedochází ke škodlivému působení radioaktivních látek

na vodní organismy:

1. nesmí docházet k významnému zúžení druhového spektra

vodních organismů (ukazatelem jsou změny druhového slo-

žení vodních rostlin, vodních bezobratlých živočichů a

ryb - met. viz Justýn a kol., 1979)

2. nejsou zjištovény škodlivé vlivy radionuklidů na onto-

genezi vodních organismů (ukazatelem je vývoj jiker ryb

v prvních hodinách po oplození a morfologické změny

autotrofních vodních organismů - met. viz Justýn, 1985)

3. nedochází ke zvýšené kumulaci radionuklidů, která by
nežádoucím způsobem ovlivňovala potravní řetězce ve
vodních biocenózach (ukazatelem je stanovení objemových
aktivit radionuklidů v Bq.g" suš. organismu a dávky
radiačního záření pro vodní organismy v juGy.den - met.
viz Justýn, 1985)

4. nedochází k závažným změnám ve fyziologických nebo ji-

ných reakcích vodních populací (ukazatelem jsou růstové

křivky řas, omezený pohyb perlooček a změny v intenzitě

dýchání ryb - met. Cyrus, Slédeček 1969 a Justýn 1985).

Návrh uvedených kritérií není samozřejmě uzavřen.
V dalším výzkumu chceme provést ještě upřesňující experi-
mentálně podložené prověření nově navrhovaných kritérií
a rozšířit je dále podle potřeby. Např. návrh nového
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kritéria by mohl vyplynout z práce Dr Hiuelerové a
Dr F.ichtera z našeho ústavu, kteří se zabývají za poaoci.
plynové chromatografie studiem změn 'poměrů organických ky-
selin inkorporovaných v biomase buněk řas a bakterií při
různých objemových aktivitách radionuklidu ve vnějším
prostředí. Princip Skoda - užitek, který se používá při na-
vrhování norem radiační bezpečnosti u člověka, bude apliko-
ván samozřejmě i v případě nově navrhovaných kritériích.

Z experimentálních prací je zřejmá složitost závislosti
radiační dávky ve vodním prostředí na objemových aktivitách
radionuklidu a potřeba znalosti této dávky. Aktivity nejsou
vždy úměrné dávkám absorbovaným v organismech vědního
prostředí, přičemž je nepechybné, že absorbované dávky jsou
veličiny, které významně charakterizují znečištění životní-
ho prostředí. Za tím účelsm jsme vypracovali v ráaci řeěe-
ného úkolu metodiku měření radiačních dávek pro vodní orga-
nismy použitelnou ke kontrolním účelům v* vodohospodářské
praxi.

V literatuře dostupné poznatky o ganetoxických účin-
cích radioaktivních látek na dědičný materiál vodních orga-
nismů nejsou dostačující k tomu, abychom na jejich zakladl
mohli dojít k obecným závěrům* lato problematika se vlak
v současné době velmi intenzivně studuj* a literatura při-
náší v tomto směru velké množství nových výsledků, které
jistě přispějí v blízké budoucnosti k novým přístupům při :.-
hodnocení genetických účinků radiace na vodní biocenózy. 3

Genetické vlivy radiace na vodní org .my mohou být ;\
zaznamenány dvěma způsoby: -i
- přímo na ozářeném jedinci nebo •'
- nepřímo prostřednictvím potomstva ozářeného jedince. \

•i



V současnosti jsou genetické efekty, které mohou být

zaznamenaný přímo,omezeny na anomálie chromozomů bud

v somatických nebo zárodečných buňkách nebo v buňkách

uchovaných v tkáňové kultuře. Cytogenetické efekty aajl

pravděpodobně nalézt zvýšené uplatnění ve vodní radio-

biologii. Organismy vybrané pro cytogenetické výzkumy by

měly splňovat pokud možno následující kritéria:

- měly by být snadno přizpůsobivé k laboratornímu studiu

- citlivé k vlivům záření

- obsahovat jednu nebo více somatických tkání, které vyka-

zují vhodnou mitotickou aktivitu, aby produkovaly sta-

tisticky významné množství buněk pro studium

- být vhodné pro analýzu chromozomů v razných stádiíca

životního cyklu, t.zn. embryo, larvální a dospělé stádium

- mají mít stélé součty specifických charakteristik chromo-

zomů buňky, které se skládají z poměrně malého počtu

velkých chromozomů, pokud možno metacentrické nebo sub-

metacentrické morfologie

- měly by obsahovat gonády, které produkují buňky pro

~ meiotickou chromozonovou analýzu

obsahovat tkáně, které poskytují buňky adaptabilní

k pěstování in vivo.

V každém daném místě kontaminovaného vodního reci-
pientu bude nemožné nalézt erganiamus, který vyhovuje
všem těmto požadavkům. Je důležité soustředit proto nej-
dříve pozornost na ty vodní organismy, které splňují co
nejvíce kritérií bez ohledu na jejich přímý vztah k nějaké-
mu určitému znečištění životního prostředí. Tímto způsobem
mohou být získány základní informace o genetické sensitivi-
tě vodních organismů, čímž se snižuje rozsah extrapolace,



které v současnosti kryje rozmezí dat od savců a dvou-
křídlých muSek živících se ovocem nebo rozkládající se
rostlinnou hmotou k předpovědím pro ryby, měkkýfie, korý&e
atd. (Technical reports s. No 190, IAEA, Vienna 1979).

Množství radiačních vlivů na genetický materiál může
konečně ovlivňovat životaschopnost druhu. V laboratoři
mohou být změny životní schopnosti potomstva ozářených a
sledovaných hydrobiontů měřeny ca základě velikosti mláďat,
úspěšnosti líhnutí a úmrtnosti po narození. Tyto změny jsou
stručným a jednoznačným vyjádřením genetického poškození
zářením. Hlavním experimentálním požadavkem jsou stejné pod-
mínky prostředí jak pro ozářené, tak pro kontrolní skupiny
druhů s vysokou reprodukční schopností a krátkou dobou ži-
vota g«n9rmc9 pozorovaných mladat. Ôas potřebný pro pozoro-
vání může být poměrně krátký od započetí experimentu.
V jiných případech může být novorozenecká úmrtnost obtížně
odhadnutelná, zvláště když studovaný druh vyžaduje úzce
definované podmínky kultivace po rozsáMé časové období.
Očekává se, že efekty v nové generaci pocházejí ze smrtel-
ných nebo zhoubných mutací, které účinkují dominantně.

Jiné mutační javy zahrnují zkrácení doby života a
změny v poměru pohlaví. Bylo by účelné vyvinout vhodnou me-
todiku pro demonstrování tohoto afektu a pro stanovení, zda
má didifinou složku nebo ne.
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HCJDr. Emil K u n a , CSo.
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HODNOCENÍ OBSAHU RADIOAKTIVNÍCH LXIEE VE VODOTEČÍCH

Biologické Ú5iaky ozářeni a principy ochrany

Pro hodnocení obsahu radioaktivních látek ve vodách
jsou v prvé řadě rozhodujícími biologické účinky u člověka,
jež mlže emitované iolizující záření způsobit a zásady ochra-
Dy proti těmto účinkům. Záření může u člověka a jiných orga-
nismů způsobovat tzv. aestochasiické účinky vyvolané přede -
vším smrtí buněk a charakterizované existencí prahu, tj. dáv-
ky, pod kterou účinek nenastává. Způsobuje rovněž účinky sto-
chastické, fenomenologicky spojitelné se změnou informace ne-
sené životaschopnou buňkou. U nich není funkcí dávky inten-
zita projevu poškození jako u nestoohastiokých účinků, ale
výskyt poškození v ozářené populaoi. Prah zde tedy neexistu-
je a každá dávka je spojena s určitou pravděpodobností sto-
chastického poškození (rizikem). Zatím co lze limitovat dáv-
ku tak, aby byl vyloučen nežádoucí nestochaatieký účinek, au-
le lišit dávky ve vztahu k stochastickým účinkům představovat
jen zvolenou společensky přijatelnou úroveň rizika.

V ochraně před stochastickými účinky, k nimž patří zhoub-
né nádory a dědičné účinky, je tedy zdůvodněné a nezbytné po-
žadovat, aby veškeré dávky byly tak nízké, jak je to rozumně
dosažitelné z hledisek sociálních a ekonomických. Tento po-
žadavek, stručně zvaný optimalizace ochrany před zářením tvo-
ří spolu s požadavky osikového společenského přínosu užití
zdrojů ozáření (zdůvodnění zdrojů) a nepřekročení obeoných li-
mitů dávky (dávkového ekvivalentu) pro jednotlivce s y s -
t é m l i m i t o v á n í d á v e k (SLD), doporučený Me-
zinárodní komisí pro radiologickou ochranu (ICRP 1977) a pře-
vzatý v Základních standardech radiační ochrany MAAE, SZO
a MOP (1982).
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Předpoklad přímé úměrnosti stochastických účinků dávko-
vému ekvivalentu, postulovaný v citovaných dokumentech je zá-
kladem možnosti posuzovat každé jednotlivé ozáření, např. ve
vztahu k zdůvodnění zdroje a optimalizaoi.ochrany nezávisle
na předchozím či následném ozáření, či na druhu zdroje. Umož-
ňuje též prostou sumaci dávkových ekvivalentů a jednotlivou
do kolektivního dávkového ekvivalentu jako míry zdravotní
újmy společnosti potřebné pro určení společenské přijatelnos-
ti ozáření.

Obecné limity dávky pro jednotlivce, jež v SLD hrají ro-
li horní hranice pro optimalizační analýzu ochrany před záře-
ním, byly stanoveny pro profesionální expozici a pro expozici
obyvatel, oba druhy limitů nezahrnují lékařskou expozici a
expozici z přírodního pozadí. Na tyto druhy expozice se však
ostatní principy SLD vztahují. Do ozáření, na niž se vztahu-
jí doporučené obecné limity, se však zahrnuje ozáření způso-
bené průmyslovým užíváním prostředí, jako je téžba hornin
způsobujíoí ozáření pracovníků nebo vypouštěním radioaktiv-
ních látek i ozáření obyvatel.

ICfiP nedávno /I984/ vydrla nové doporučení týkající se
principů omezování ozáření obyvatel z přírodních zdrojů, ve
kterém potvrzuje, Se na přírodní pozadí a jeho modifikaoe se
doporučené obecné limity nevztahují a doporučuje rozlišovat
mezi stávajícími a budoucími situacemi v ozáření* Pro budou-
cí situace u některých typů ozáření z přírodních zdrojů může
být účelné stanovení obecných horních mezí; ICRF je konkrétni
nenavrhuje, ale naznačuje, jaké mohou být pro zdaleka nejvýznam-
nější zdroj ozáření, jakým je inhalace doeřinýoh produktů ra-
donu v bytech. Pro stávající významné sdroje, ješ jsou ovliv-
nitelné, doporučuje stanovit akční úroveň podle situace v ze-
mi.

Obecné limity uvedené v doporučení ICBF (1977) 1 MAAE,
SZO a HOP (1982) jsou uvedeny v dávkovém ekvivalentu (tkáňo-
vém či efektivním) nebo ve veličinách druhotných základních
limitů; pro vnitřní ozáření jde o limit ročního limitu příjmu
inhalací či ingescí. Z nich lze odvodit podle místní situaoe
odvozené limity vztahujíoí se na složky prostředí, např. v
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podobě objemových aktivit radionulclidú. Limity ročního příjmu
byly stanoveny pouze pro pracující, lze jich však v souladu
se stanovisky ICHP použít jako základnu pro limit příjmu kte-
réhokoliv radionuklidu pro dospělého obyvatele ( z nedávných
rozhodnutí ICRP v březnu t.r. v Paříži vyplývá, že jde o pade-
sátinu limitu pro pracující), pro mladší osoby však nutno hod-
notit přípustnost příjmu na základě dat pro jednotlivé radio-
nuklidy.

Uvedené je stručným výtahem z doporuSení ICHP a MAAE,
SZO a MOP, z nichž vychází připravovaná novelizace vyhlášek
59 a 65/72 Sb. o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.
Kutno ovšem uvést, že zejména ve světle Výkladu hlavního hy-
gienika ČSR k uplatnění hygienických požadavků na přístup k
radioaktivním látkám a odpadům uváděným do prostředí z 11*9*
1980 jsou výše uvedené principy v zásadní shodě s principy
vymezenými v dosud platných vyhláškách. Třeba jen uvést, že
obecné limity stanovené v platných vyhláškách nediferencova-
ly, jako to Siní limity nově navržené, mezi stochastickými a
aestochastickými účinky.

Badioaktivní látky ve vodotečích a jejich hodnocení

Význam pro hodnocení obsahu radioaktivníoh látek je,
že aemohou být přítomny s výjimkou krajně nepravděpodobných
případů havarijí (v našich podmínkách nemožných), jež by
ovšem nezůstaly nezjištěny ve vodách v množství schopném způ-
sobit vznik nestochastického poškození samy nebo i v soubě-
hu s dávkami z jiných složek přírodního pozadí a z kontrolo-
vaných zdrojů užívaných člověkem. V souvislosti s tím je hod-
nocení radioaktivních látek ve vodách cele určováno principy
SLD zaměřeného na omezení účinků stochastických.

Ve vodách, zejména povrchových, se mohou nacházet radio-
aktivní látky "umělé" nebo přírodní jako důsledek lidské čin-
nosti, jakou je těžba surovin spojená s vypouštěním důlních
vod nebo průmyslová či zemědělské výroba spojená • vypouštěním
kapalných nebo plynných odpadů, či jejich ukládáním do země.
Je evidentní, že na tyto zdroje se vztahuje systém limitování
dávek. V důsledku konkrétní akce nesmí dojít k překročení obec-
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neho limitu dávkového ekvivalentu pro jednotlivce z obyva-
telstva a způsobený kolektivní dávkový ekvivalent musí být
tak nízkým, jak je to rozumné dosažitelné.

Průkaz realizace těchto požadavků je náročný. Předpoklá-
dá především kvalifikovaný odhad dávkových ekvivalentů, a to
jak individuálních v kritické skupině obyvatel, tak i úhrn-
ného kolektivního dávkového ekvivalentu v důsledku dané čin-
nosti. K tomu slouží matematické modely transferu radioaktiv-
ních látek v prostředí a výpočtu dávek z různých způsobů uži-
tí prostředí člověkem. Jejich adekvátnost dané situaci, zahrnu-
jící i přiměřenost vstupních dat, musí být předmětem zkoumá-
ní a je hodnocena hygienickou službou v rámci preventivního
dozoru na zdroje ozáření. Bále předpokládá znalost stavu ozá-
ření dotčené populace ze všech zdrojů, na něž se obecný limit
vztahuje, lato znalost není často nutná, protože va většině
situací činí příspěvek se zdroje jen velmi malou frakci limi-
tu. Růst využití zdrojů ozáření však může vést k potřebě sta-
novit pro jednotlivé zdroje zlomek limitu jako horní mez dáv-
kového ekvivalentu vymezující "dolů" prostor pro optimaliza-
ci ochrany před zářením, tj. opatření ke snížení aktivit radio-
aktivních látek uváděných do prostředí. Stanovení těchto mezí
orgány hygienické služby je v návrhu vyhlášky předpokládáno -
takovou mexí je i hodnota 0,25 mSv, uvedená pro všechny druhy
výpustí z objektů v jedné lokalitě ve směrnicíoh pro výstavbu
a proves jademýoh elektráren přijatých v rámci Interstomener-
go. Bližší podmínky optimalizační analýzy se předpokládá vyme-
zit obdobnou cestou.

Radioaktivní látky jaou ovšem obsaženy v jakýchkoliv me-
diích uváděných do vod a je účelné omezit proces hodnocení a
schvalování jen na sdroje hodná zřetele a vyloučit ty, které
způsobují jen zanedbatelné individuální dávkové ekvivalenty
a u nichž nejsou zdůvodněna další opatření na základě optima-

s lizační analýzy, případní pro nízký kolektivní dávkový ekvi-
valent ani tato analysa sama. V návrhu novelizace vyhlášky
59/72 Sb. je k tomu účelu stanovena volná hranice (vymezením
co není radioaktivním odpadem) pro vypouštění kapalných odpa-
dů ve vztahu k frakci limitu příjmu radioaktivních látek in-
gescí. S ohledem na možný význam některých zdrojů i při do-
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drženi volné hranice objemové aktivity, je pamatováno na

právo orgánů hygienické elužby i v těchto případech omezit

aktivity vypouštěných radionuklidů.

Za předpokladu uplatnění uvedeného hodnocení zdroje ja-

ko podmínky souhlasu k vypouštění odpadních vod, ukládání

odpadů do země, či vypouštění látek do ovzduší, je nutno po-

kládat radioaktivní látky přítomná ve vodách v důsledku lid-

ské činnosti za přijatelné, nevyžadující dalších opatření.

Ha zabezpečení toho je zaměřen i požadavek použití konzerva-

tivních předpokladů, nejsou-li místně platné údaje k dispo-

zici, při průkazu nepřekročení limitů nebo horních aezí pro

obyvatele. Praktická jednota v přijetí uvedených principů

ochrany v celém světě může zajistit, že tento závěr se vzta-

huje i na radioaktivní látky pocházející ze zdrojů za hrani-

cemi státu, tento příspěvek je ovšem a nás podstatně nižší,

než ze zdrojů místních. Z této regulace se ovšem vymykají

případy havarijních úniků, jejichž důsledky musí být hodnoce-

ny na základě konkrétní situace a jejichž možnost mnsí být

respektována v předepsaných havarijních plánech signalizace,

monitorování a protiopatření.

Je vhodná se zmínit o zavádění radioaktivních látek ůo
vodotečí spolu se splachy umělých hnojiv. Obsahují zejména

&., jehož kontrola je vzhledem k přísné homeostatické kon-
trole draslíku živými organismy, nepotřebná.

Ve vodách jsou dále přítomny přírodní radioaktivní lát-
ky a to v různém množství v závislosti na dráhu vod,obsahu
radionuklidů v horninách, hydrogeologických podnínkách apod.
Jak již bylo uvedeno, nepředstavují riziko nestochaatických
účinků, ale mohou způsobit účinky stochastické. Jejich obsah
ve vodách prakticky nelze ovlivnit, ovšem ozáření osob může
být ovlivněno vyloučením těohtc vod z určitého kontaktu s člo-
věkem (např. nepoužitím jako zdrojů pitné vody nebo k sáliv-
kám) nebo odstraněním radioaktivních látek před jejich užitím.

Jak již bylo uvedeno, obecné limity dávkového ekvivalentu
se ne ozáření z přírodního pozadí, tedy i na tyto látky, ne-
vztahují. Stanovení obecných horních mezí pro obsah radionukli-
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dů ve vodách ae neJarí potřebné a účelné. I když v obsahu ra-
dionuklidů ve vodách existují značné rozdíly, oedoaahuje tento
obsah nikde natolik významných hodnot (např. při srovnání s li-
mity ročního příjmu pro obyvatele), aby použití vody bylo po-
třebné kategoricky vyloučit. Hernístě je však uplatnění požadav-
ku co nejnižších rozumně dosažitelných dávek, tedy uvážení
různých dostupných alternativ zdrojů vod a opatření k záchytu
radionuklidů ve vztahu k dosaženému výsledku ve snížení ozá-
ření a vynaloženým nákladům. Tyto mohou zahrnovat i důsledky
ovlivnění jakosti vody použitými opatřeními. Je evidentní, že
v důsledku optimalizačního přístupu závisí výrazně přijatel-
nost obsahu radioaktivních látek na místních podmínkách.

Namítá se někdy, že nelze rozlišit přírodní radionuklidy
přírodního a "umělého" - tj. lidskou činností daného původu.
Ve skutečnosti je takové odlišení možné (monitorování výpustí,
vodoteče nad a pod výpustí) a potřebné je jen u výsnamnýoh
zdrojů z důvodů kontroly stanovených limitů výpustí. Hodnoce-
ní přijatelnosti obaahu přírodních radioaktivních látek ve vo-
dách z hlediska dalšího použití však takové rozlišení nevyžadu-
je, nebol je určováno možnostmi následných opatření ke sníže-
ní ozáření, jež jsou pro radionuklidy obojí provenience stej-
né.

Přístupy k.hodnocení radioaktivních látek určují i moni-
torové cí postupy v ochraně vodotečí a obyvatel. Hlavním je
bezpochyby monitorování významnýoh zdrojů, tj. výpustí radio-
aktivní on odpadních vod. Zdůvodněné je i stanovení radioaktiv-
ních látek ve zdrojích pitných vod nebo určených k zállvkám
se zřetelem k zjištění obsahu přírodních látek a případnému
ověření přijatelnosti ovlivnění lidskou činností. lam, kde lze
očekávat změny ve složení vod v 5ase, jsou na místě měření
opakovaná v přiměřené lhůtě. Zejména při opakovaných měřeních
lze v systému monitorování použít aereeningové metody stano-
vení celkových aktivit beta či alfa,nemohou-li omezení těchto
metod, především nezachycení nízkoenergetiokých zářičů beta*
vést k větším negativním závěrům nebo též k velkému počtu fa-
lešně pozitivních závěrů* Touto otázkou, jakož i problematikou
referenčních úrovní pro tato měření, se zabýváme v jiném refe-

,.„44**
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rátě na této konferenci.

náročnost přístupů k hodnocení radioaktivních látek ve

vodách a nutnost komplexnosti v hodnocení ozáření obyvatel

z různých zdrojů, vedla k vytváření potřebných kvalifikačních

a přístrojových kapacit v rámci hygienické služby. S nároč-

ností přístupů jsou zřejmě spojena i některá jejich nepocho-

pení a nímitky proti nim. Celý soubor takovýchto námitek je

obsažen v nepředneseném na minulé konferenci referátu Rů-

žičky (1982). Eěkteré námitky vycházejí z evidentních defor-

mací. Radiačně-hygienickému přístupu je autorem např. vytýká-

no, že určuje stupeň ochrany na základě průměrné expozice do-

spělých členů kritické skupiny, takže nejsou vyloučena výraz-

ná překročení dávek u jednotlivců a vyšší dávky u dětí. Kri-

tizovaná vyhláška 59/72-Sb. však definuje kritickou skupinu

jako menší skupinu obyvatel reprezentující jednotlivce, je-

jichž expozice je nejzávažnější. Skupina musí být homogenní

z hlediska faktorů, jež ovlivňují výši expozice (věk, dieta

apod.)* Je tedy zřejmé, že při závažnějším ozáření dětí ne-

mohou být kritickou skupinou dospělí a že rozdíly v ozáření

členů skupiny nemohou být při správném určení skupiny výrazné.

Obdobně se, a zcela neopodstatněně a bez jakéhokoliv dolože-

ní, podkládá hygienickému přístupu zanedbání hodnocení členů

rozpadových řad radionuklidů. Tvrzení, že radiačně hygienic-

ká kritéria umožňují rozvoj jaderné energetiky prakticky bez

základního zneškodňování radioaktivních vod (základní zneškod-

ňování není definováno) je dokládáno na údajně nečištěných,

tzv. nedbilančních vodách primárního okruhu, jež však ve sku-

tečnosti prošly na základě hygienických požadavků náročnou

e rozsáhlou dekontaminací.

íle nepochopení fyzikálních procesů a zásad ochrany je
založena výtka, že použití radiační ochrany vylučuje zábra-
nu výrazné kontaminace říčních sedimentů, což vede k vytváře-
ní v korytě toků deponií radioaktivního odpadu.

Kumulace radioaktivních látak v sedimentech j* obecně

procesem, který modifikuje časové rozložení objemových akti-

vit ve vodní složce, nedochází však při něm ke "smnošaní akti-

vity", naopak v průběhu zdržení v sedimentu dochází k rozpa-
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du radionuklidu, jenž může být významný. Průměrné objemové
aktivity ve vodní složce, jež jedině jsou vzhledem k cha-
rakteru očekávatelných účinků významnými, jsou v důsledku
těchto procesů nižší než by byly při neexistenci kumulují-
cího sedimentu.

Modely transferu radioaktivních látek v prostředí a vý-
počty dávek obyvetelůa, jež jsou v rámci hygienického hodno-
cení přípustnosti uvádění radioaktivních látek užívány, uva-
žují i další možné cesty expozice osob v souvislosti s kumu-
lací radionuklidu v sedimentech (kromě zpětného uvolnění do
vodní složky), jako je ozáření osob při pobytu na březích ne-
bo při koupání. Nejeví se jako zdůvodněné uvažovat odběr se-
dimentů ze dna řek k nějakému jejich užívání, pokud ovšem to
nebude vynucováno např. pro "očistu" vodoteče.

Ochrana ostatních složek prostředí

Spolu s člověkem Je bezpochyby třeba chránit i jeho ži-

votní prostředí. ICRP (1977) se domnívá, že Je-li člověk při-

měřeně chráněn (proti ionizujícímu záření), jsou pravděpodob-

ně dostatečně chráněny i ostatní živé organismy. Růžička

(1982) naopak soudí, že "člověk je lépe chráněn použitím kri-

térií, opírajících se o ochranu vodní biocenózy". Kritéria

ochrany vodní biocenózy před ionizujícím zářením však nebyla

Růžičkou ani nikde jinde definována.

Je snámo, že radiosensltivita organismu stoupá s dosaže-

ným vývojovým stupněm druhu a složitosti jeho uspořádání.

Kritéria ochrany člověka, požadavek úplného vyloučení nesto-

chaetických účinků a omezení stochastických změn na přijatel-

ně nízkou úroveň, jsou jednoznačně náročnější než kritéria,

jež by bylo vhodné uplatnit pro ochranu jiných složek pro-

středí. Dále nelze T našich podmínkách hustoty osídlení a

užívání prostředí člověkem předpokládat, že by mohly být za

podmínek vyhovujících kritériím ochrany člověka dosaženy dáv-

ky způsobující závažné poškození významného množství ostat-

ních organismů, např. že by došlo k poškození samočisticí

schopnosti vodotečí Jako vhodné míry pro hodnocení toxické-
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ho působení na vední flóru i faunu* Bení důvodem předpoklá-
dat, že kritéria ochrany životního prostředí před zářením
nejsou v dostatečné maře určena kritérii ochrany zdraví Slo-
věka.
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Zdeněk D l o u h ý ,
tfatav jaderného výzkumu, Řež

VLIV DLOŽIŽÍ RALIOAKTIVÍCH ODPADÁ HA HYDHOSPÉH&

1. Úvod

tfginná a bezpečná izolace radioaktivních odpadů závisí
na dokonalém provedení celého úložného systému, který se sklá-
dá ze tří komponent:

/a/ z lokality, v níž je úložišti vybudování, včetně
okolní biosféry, tj. okolního prostředí zahrnující-
ho půdu, pokryvné geologické útvary a dalií složky
geologické struktury v nejbližším okolí úložišti,

/b/ z vlastního úložiště, především pak z úložných pro-
stor (příkopů, bazénů a jímek) a ochranných bariér,

/c/ z ukládaných odpadů a jejich obalů*

Důležité je mít na zřeteli, že oelý úložný systém je vždy
nutno posuzovat jako celek, v nSmž případné nedostatky v jed-
nom ohledu musí být vyváženy přísnějšími požadavky ve směru
druhém. Například méně vhodné geologické a hydrogeologické
podmínky na lokalitě musí být kompenzovány dokonalejší izo-
lací úložných prostor, anebo omezením množství resp* měrných
aktivit ukládaných odpadů*Podobně jednodušší provedení úlo-
žiště musí být vyváleno požadavky na vysokou kvalitu ukláda-
ných odpadů a naopak*

Přijatelnost libovolného systému ukládání odpadů závisí
tedy na too, zda charakter lokality, forma odpadů a konstrukč-
ní řešení úložiště jsou schopny zabránit nebo omezit pohyb
radionuklidů z ložlitě do okolní biosféry. Hodnocení této
přijatelnosti musí být založeno na bezpečnostních rozborech
celého systému, přitom je však třeba brát v úvahu i ostatní
aspekty, jako ekonomická a sociální hlediska, reap*hlediska
ochrany životního prostředí, a to do takové míry, aby výsled-
ná koncepce byla v souladu se zákonnými předpisy*
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2. Výběr lokalit

Výběr vhodných míst pro čs. regionální úložiště probí-

hal několik let a během této doby bylo posouzeno několik de-

sítek lokalit. Při výběru bylo uplatněno zhruba 20 nejrůzněj-

ších kritérií. V úvahu se brala nejen technicko ekonomická

hlediska, jako např. technická realizovatelnost záměru, nákla-

dy na rozbor půdy, výkopové a stavební práce, možnosti napo-

jení na silniční nebo železniční síí, ale stejné měřítko dů-

ležitosti se přisuzovalo i bezpečnosti provozu úložiště a

ochraně životního prostředí v nejbližším okolí. Proto se při

výběru věnovala značná pozornost geologický, hydrogeologic-

kým, klimatickým a demografickým podmínkám na posuzovaných

lokalitách, způsobům využívání vody a půdy v dané oblasti a

celé řadě dalších faktorů .

Se vzrůstajícím počtem uplatňování kritérií klesal záko-

nitě počet vhodných lokalit přicházejících v úvahu* V závě-

rečné* fázi, kdy zůstávalo již pouze několik míst, byly s ohle-

dem na rozmistování čs. jaderných elektráren vybrány pro re-

gionální úložiště dvě lokality, které se nalézají v těsné

blízkosti stavenišť jaderných elektráren Dukovany a Mochov-

ce.

3. Konstrukční řešení uložiší

Aby se zabránilo jakýmkoliv únikům radioaktivních látek

nejen během doby, kdy je úložiště v provozu (30 - 40 let),

ale nejméně po dobu několika set let, než radioaktivita po-

klesne na přijatelné hodnoty, zabezpečuje se celý úložný sys-

tém několika ochrannými bariérami. Tyto bariéry jsou koncipo-

vány tak, aby ani v případě porušení jedné nebo dvou bariér

nemohlo dojít k zamoření okolní biosféry a tím k ohrožení

člověka a jeho zdrojů výživy*

Za první bariéru se obvykle považuje samo fixační aó-

dium, které omezuje pohyb radioaktivních látek a zabraňuje,

aby se tyto látky samovolně dostaly z fixační matrice. -Druhou

bariérou je ocelový sud, který brání úniku radionuklidú do

prostoru skladovacích jímek. Betonové jímky j«ou třetí barié-

rou. JBOU opatřeny vrstvou izolačního nátěru, ktary" nepro-
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poušti vodu zvenčí a zabraňuje rozptylu radioaktivních látek
do okolní zeminy, čtvrtá bariéra je tvořena vrstvou nepropust-
ného jílu, který odděluje betonové jímky od okolní zeminy a
konečně pátou, poslední bariérou jsou samotné zeminy, které
zachycují většinu radionuklidů a tak znemožňují jejich ry-
chlý únik do okolní biosféry i v tom případě, kdyby vlivem
nějaké mimořádné události došlo k porušení všech předchozích
bariér.

Kontrola případných úniků radioaktivních látek z .ulo-
žiší je usnadněna tím, Se obi regionální úložišti jsou umís-
těna přímo na území jaderných elektráren v jejich ochranných
hygienických pásmech* Celý areál uVožič? je navíc oplocen a
atřežen, takže se domitř nemohou dostat nepovolané osoby.
7 úložištích je plánována stálá dozimetrická služba, zajištu-
jící nejen běžnou kontrolu, ale i hodnocení radiační situace
na úložištích a v jejich blízkém okolí. Vzhledem k dostateč-
nému počtu kontrolních jímek odvádějících srážkovou a popří-
padě i podzemní vodu z kolí skladovacích prostor a vzhledem
k vhodně umístěným kontrolním vrtům, z nichž se periodicky
odebírají vzorky, nehrozí nebezpečí, že by z uložišt mohly
nepozorováni unikat radioaktivní látky, aniž by byla -možnost
podniknout proti takovýmto únikům vhodná ochranná opatření.

Ba lokalitě Hochovee jaou úložné prostory tvořeny beto-
novými jímkami 18 B dlouhými, 6 m širokými a 5,4 m hlubokými.
Každá z nich je schopna pojmout přibližně 1500 dvousetlitro-
vých sudů s odpady. Sudy se vyjímají z kontejnerů na ocelové
plošině a ukládají pomocí jeřábů do jímek. Po naplnění ae jía-
ka překryje betonovými panely, provede se utěsnění asfalto-
vou izolací proti vnikání vody a navrší se zemina do výše cca
60 cm.

Úložišti na lokalitě Dukovany je řešeno jako nadzemní
objekt, založený na povrchu, který sestává za železobetono-
vých jímek rozměrů 6 x 18 m, opatřených Izolací, drenáií a
zakrytím stropními panely. Celé úložišti se po uzavřeni za-
sypává zeminou ze stran i shora. Předtím ovšem budou stropní
panely zakryty nepropustnou folií, štěrkopíakevým násypem
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hutněným asfaltobetonem, vrstvou zásypu a ornice. Jímky jBou
dimenzovány tak, aby podél nich bylo možno umístit jeřábovou
dráhu pro manipulaci se sudy obsahujícími ukládané odpady a
aby umožnily příjezd lehčího mechanizačního prostředku při
úpravě násypu a izolace.

Vzhledem k tomu, že jediným transportním médiem, které
by mohlo usnadnit případný únik radioaktivních látek z úložiš-
tě do okolního prostředí, je voda, byla při konstrukčním ře-
šení úložiště věnována největší pozornost izolaci. Havržené
řešení spočívá především v tionto opatřaních:

/a/ tím, že je úložiště založeno ne úrovni okolního te-
rénu, nepřipadá v úvahu možnost zatopení skladova-

cích prostor podzemní vodou,

/b/ proti proniknutí srážkové vody ja objakt chráněn
svislou i vodorovnou drenáží, která ja avedena do
okolních jímek* Drenáž ja navíc dvojitá a její pro-
vedení umožňuje i kontrolu, zda nadoohásí k úniku vo-
dy z prostoru pod jímkami, oož by slf&s.liaovalo, že
voda se nachází uvnitř jímek,

/c/ vlastní skladovací prostory jsou od okolí chráněny
izolačními bariérami, s dlouhodobou a oviřenou trvan-
livostí. Další čáatí ochranného systém proti vodě
je vyspádování jímek a konečně účinné utšaniní strop -
nich panelů, znemožňujících průnik srážkových vod do
objektu.

4-. Bezpečnostní rozbory

Účelem bezpečnostních rozborů uložili radioaktivních od-
padů je doložit oprávněnost přijatého řešení celého systému

-. odstraňování RA odpadů ze životního prostředí a potvrdit, že
j uvedenou činností nevznikne nepřijatelná újna na zdraví pra-
I covníků i obyvatelstva.

Poruchy, které by se mohly na úložišti vyskytovat, slou-
žily jako podklad pro jednotlivé scénáře /2/. Z niob. byly vza-
ty v úvahu především ty, u kterých je transportním aédien pro
uniknuvší radionuklidy podzemní nebo dešíová voda* Jejloh zá-
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kladní popisy jsou následující:

/a/ identifikace jevu, který může vést k úniku radionu-
klidů nebo ovlivňuj* rychlost úniku Si transportu v
životním prostředí,

/b/ odhad pravděpodobností výskytu těchto situací a kvan-
tifikací jejich účinků na systém uložení,

/o/ výpočet radiologických důsledků úniku (IDE, KDE, od-
hať*dravotních efektů/.

Metodika spoSívá v použití scénářů pro průběh hodnocených
stavů a v postupných analýzách*Tyto metody se vzájemně prolí-
nají a při jejich řešení se obvykle uplatňuje jak dozimetric-
ký, tak pravděpodobnostní přístup* Komplexní analýza potom
vyžaduje značné množství přesných vstupních údajů a kvalitní
zpracování zejména z hlediska pravděpodobnosti. Zjednodušení
nastává při hodnocení konkrétního úložiště a zejména způsobu
ukládání* Stanovení kritérií umožní nezabývat se cestami, kte-
ré by vedly k zanedbatelně nízkým expozicím. Důležitý je rov-
něž časový faktor, nebot vzhledem ke krátkodobosti uložených
radionuklidů nemusí být některé scénáře zpracovávány.

Pro orientaci v celkových radioaktivitách, s nimiž se mů-
žeme setkat na regionálních úložištích v různých časových ob-
dobích jejich existence, slouží tabulka 1. Jsou v ní uvedena
normalizovaná množství radionuklidů, vztažená k nejvyšším ku-
mulovaným aktivitím, kterých bude dosaženo v roce 2020*

Tabulka 1.

Normalizovaná množství radionuklidů vztažená k nej-
vyšším kumulovaným aktivitám na úložišti v roce 2020*

Rok H-3 C-14 Pe-55 Mi-59 CO-60 Ni-63 Sr-90

1S90 6,76-3 2,90-4 2,66-2 6,96-5 6,77-2 1,77-2 5,42-4
2000 2,12-2 1,04-3 5,68-2 2,40-4 1,76-1 6,18-2 1,79-3
2020 3,86-2 3,03-3 5,79-2 6,88-4 2,31-1 1,68-1 4,20-3
2050 9,49-3 3,43-3 1,49-4 7,83-4 9,61-3 1,55-1 2,45-3
2100 5,62-4 3,41-3 - 7,83-4 1,33-5 1,06-1 7,14-4
2200 2,02-6 3,37-3 - 7,83-4 - 5,01-2 6,06-5
2400 - 3,30-3 - 7,83-4 - 1,11-2 -
2600 - 3,22-3 - 7,83-4 - 2,46-3 -
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Ttôlč CB-137 PU-238 PU-23Í? í*u-241 Am-241 Cm-244 celkem

1?OC 6,17-2 1,07-4 6,95-5 2,83-3 6,63-5 3,92-5 1,84-4
2C0C 2,03-1 3,85-4 2,40-4 8,55-3 2,34-4 1,23-4 5,31-1
2020 4,77-1 1,04-3 6,88-4 1,67-2 6,72-4 2,59-4 1,00-0
2050 2,79-1 S,48-4 7,83-4 4,71-3 7,34-4 1,03-4 4,67-1
210C 6,12-2 6,38-4 7,83-4 3,41-4 6,80-4 1,45-5 1,35-1
220C 0,86-3 2,84-4 7,77-4 1,77-6 5,84-4 - 6,29-2
2400 4,92-5 5,68-5 7,77-4 - 4,32-4 1,65-2
2500 - 1,14-5 7,70-4 - 3,19-4 - 7,56-3

i. Postupná ztráta integrity všech umělých bariér, rozpad pro-
duktu, vnikání podzemní nebo deštové vody do úložiště, ún-jfr
radionuklidů a kontaminace podzemních vod, migrace vodonosný-
mi formacemi, ingesce kontaminantu obyvatelstvem

B Poškození svrchí části úložiště povrchovou erozí vodou, roz-
ptýlení radionuklidů do okolního prostředí, kontaminace pů-
dy, rostlin a konzumace těchto rostlin obyvatelstvem

C Hloubení studny na lokalitě po ukončení institucionální kon-
troly ns úložišti a konzumace kontaminované pitné vody*

Časové rozdělení výskytu jednotlivých poruch, identifi-
kace osob, u kterých lze předpokládat najvyšší újmu a jejich
výsledné expozice jsou shrnuty v tabulce 2»

« Jeinotlivé scénáře však mají rozdílnou pravděpodobnost
výskytu, která se v případě B nebo C pohybuje v oblasti
10" -10"', zatímco připadl A lze přisoudit pravděpodobnosti
1O~X. Rovněž je třeba poznamenat, Se důsledky většiny poxuch

uvedených lze minimalizovat vhodnými nápravnými opatření-
mi, jako napr. dodatečnými konstrukčními upraveni úložných
prostor, anebo i organizačními zásahy, jako napr. restrikce
využívání vody a distribuce potravin kontaminovaných radio-
aktivními látkami v zájmové oblasti, apod. /3/.
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Tabulka 2.

Přehled expozic vyplývajících s Božných pornch aa aložiiti

Scénář Exponované osoby
IDE KDE
uSv/rok •an.aúv/rok

A kritická skupina 3000
B obyvatelstvo 1 - 2 0,1
C jednotlivac 6600

5. Závir

Z uvedených výsledků, lze vyvodit následující závíryt

Vzhledem k tomu,že mírou risika, které uložiiti odpadů
představuje, je součin následků poruch a pravděpodobností je-
jich výskytu, je třeba za projektovou nehodu a maximálními
následky považovat případ A. Z provedených rosborů rovniž vy-
plývá, Se nložištS vybavené ochranným systémem bariér je do-
statečně bezpečné, a že jak v případi bižných poruch, jako
je pád a rozbití kontejneru s odpady, tak 1 při aéni běžných
situacích nedochází k překročení limitů exposic stanovených
5s*zákonnými předpisy*

Literatura

/I/ Dlouhý Z,, at al.: Disposal of Low and Intexaediate
Level Waste in Chechoslovakiaj IAX4-SH-243/156

12J Dlouhý Z.,; Bezpečnostní aspekty ukládáni radioaktivních
odpadů
Konference o rad.odpadech. Podbanská, duben 1984

/3/ Dlouhý Z., Xortua J.,: Regionální uloiilti BIO Moohoroe-
předbSSná bezpečnostní zprávaj Report Ch? 76 066-62001
(1984)
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Ing. J. ř i t r ,
lag. K. I T r * n í k ,
Snex^projekt, Praha

SBOVltfMÍ AL3XBMAI1V SsSSMÍ VÍPUSTÍ XBIUOVtCH VOD Z JE

fBMpi.fu 2 HLEDISKA JEJICH BEZPBOSXfiEDHÍHO VLIVU HA HXDRO-

SFÍBU

V projektovém řeěení JE Temelín je založen způsob zneš-
kodňováaí nadbilančnich odpadních vod s obsahem tritia, kte-
rý je poněkud odlišný od znaného způsobu likvidace obdob-
ných vod na elektrárnách s bloky 440 MWe. U těchto elektrá-
ren byly tritiové vody z kontrolních nadrtí čistého konden-
zátu 30-ti násobné ředěny chladící vodou a organizovaně vy-
pouštěny spolu s ostatními odpadními vodami do vodoteče.

U JE Temelín jsou nadbilanSní vody s obsahem tritia

z kontrolních nádrži v BPP zaváděny do tzv. chladících ná-

drií a rozstřikem (CHMBK Tyto nadrie, které jsou určeny

při normálním provozu k chlazení důležitých spotřebičů v och-

ranné obálce a v případě nutnosti k bezpečnému havarijnímu

doehlazení reaktoru, jsou navrženy celkem tři pro JE 4 z

1000 JUT. Jedna má rozměr 270 x 60 z 3,3 m a ve všech třech

je při provozu cca 133 500 m? vody. Chladící nádrže mohou

pracovat ve dvou základních provozních režimech. V případě

dostatečného odvodu tepla volným odparem z hladiny jsou pro-

vozovány jako odpařovací bazény. V případě, že volný odpar

nepostačuje k odvedení potřebného množství tepla, je uváděn

do provozu rozstřikovací systém, který rozstřikuje vodu do

výsky eea 10 m, čímž se svyiuje intenzita odvodu tepla na

požadovanou úroveň.

Vzhledem k tomu, že při funkci nádrži dochází v důsled-
ku odpswu eca 80 m3/h k zahualování vody, je její kvalita
zajiiíovane jednak boční filtraci s průtokem cca 600 m3/h
a jednak nahrazováním ztrát, které vznikají odparem, úno-

i, reap, odluhem, upravenou vodou o celkovém množství
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480 m3/h. V základním reiiau výměny chladicí vody je v prí-
pravné dokumentaci JSZE uvažováno pouze a únosem kapiček
z rozstrikovacleh systémů; odluh je předpokládán pouze v pří-
padech dlouhotrvajícího bezvětří.

Z vý&B popsaných provozních režimů chladicích nádril vy-
plývá i distribuce tritia v tomto systému, i způsob jehc zi~
vádtol do životního prostředí.

Madbilančni vody s obsahem tritia jsou v množství 25 D 3 /
den vedeny äo CHMR, kde dochází k rovnomernému narodení ve
veškerém objemu viech tři nádril. Koncentrace tritia v primár*
ním okruhu je podle posledních údajů 2,60 . 10 Bq/m3 a kon-
centrace tritia v pomocných systémech, tj. i koncentrace ve vo-
dách zaváděných do CHHfi je 1,19 . 10 1 0 Bq/m3. Uvaiujeme-li cel-
kovou výminu vody v nádržích 480 m3/h (80 m3/h odpar a 400 m3/h
unos resp. odluh) pak je rovnovážná koncentrace tritia v nádr-
žích 2,58 . 10 7 Bg/m3.

Odluhování bazénů se předpokládá pouze při déle trvajícím
bezvětří, kdy nedochází k únosu. Ma základě meteorologických
charakteristik lokality JETE byl proto přijat značně pesimis-
ticky předpoklad, £e dále trvající bezvětří se v lokalitě vy-
skytuje asi z 20-ti % a z něho vycházející dalěí aproximace,
ie cca 20 % ztrát (ze 400 m3/h) je trvale odváděno ©dluhem do
vodoteče a zbytek do atmosféry ve fonte úletu. Pro dalií výpoč-
ty byl tady uvažován odluh 80 m3/h a úlet 320 m3/h.

Při předpokládaném provozu JSIB 6 500 h/rofině je tak do
atmosféry celkem zavedeno 6,7 . 10 1 3 Bq tritia za rok
1320 m3/h unoe + 80 m3/h odpar) a do vodoteče celkem i ,34 .10 1 3

Bq tritia ro&ně.

Toto mnoiství tritia zpAtobuje průměrnou kontaminaci vei-
kerých odpadních vod vypouštěných z JEXE (0,688 m3/s) s triti-
em v hodnotě 8,32 . 10' Bq/m3. Při uvalování průtoku Q^
Vltavy se zahrnutím odpadnloh vod z JE 9,47 m3/s vychází pak
průměrná roční koncentrace tritia ve Vltavě pod JEZE cca
6,0$ . 1O^3q/m3. Jak vyplývá z uvedeného rozboru bude při rea-
lizaci projektového řešení z JETE do Vltavy zavedeno pouze
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cca 17% tritia, které je nutno vypouštět z primární části
JE v kapalné formě. Zbývající část tritia je rozptýlena
do atmosféry ve formě vodní páry a mlhy. Stanovit další
"osud" této části tritiových vod je velice obtížné. Lne ale
konstatovat, že ředící schopnosti atmosféry jsou řádově vyš-
ší než u Vltavy v této části toku. Tritium uniklé do atmos-
féry se po jisté době prakticky veškeré dostane rovněž do
hydrosféry, ale na značné ploše, s určitým časovým zpožděním
a v podstatě nižších koncentracích, které budou pravděpodob-
ně srovnatelné s aktivitou posadí.

Vedle projektové varianty byla rovněž zvažována alterna-
tiva, kdy vody s obsahem tritia nejsou zaváděny do CHNR, ale
jsou vedeny do retenčních nádrží, ze kterých jsou vypouštěny
do Vltavy pouze za výhodných hydrologických podmínek v obdo-
bích březen-duben a listopad-prosinec, kdy dochází ke zaěr'
stratifikace v nádržích na Vltavě, což zaručuje dobré podmínky
k rozptylu tritia v říční vodě. Pro realizaci této varianty
by bylo nutno doplnit do projektu JE retenční nádrže o obje-
mu cca 5600 m3 investičními náklady cca 5-6 miliónů Kčs.

Budeme-li pro jednoduchost uvažovat, že veškeré tritiové
vody budou v nádržích zadržovány po dobu 6 měsíců a vypouš-
těny spojitě spolu s ostatními odpadními vodami z JE po dobu
výše uvedených 4 měsíců, pak bude do Vltavy zavedeno veške-
ré tritium vypouštěné % JE v kapalné formě, tedy cca
8 . 101-5 Bq ročně a průměrná koncentrace tritia v období vy-
pouštění v odpadních vodách z JE bude cca 1,10 . 10^ Bq/m3.

Chceme-li určit ovlivnění Vltavy při realizaci této va-
rianty je nutno vzít v úvahu požadavek nařízení vlády
25/75 Sb., kdy pro ovlivněni vodního toku je nutno pouftít
průtok <Í355« 2a těchto předpokladů pak vychází průměrná
koncentrace tritia ve Vltavě po dobu čtyř měsíců, kdy je
prováděno vypouštění, ne 8 . 10^'Bq/m3. Po dobu zbývajících
8 měsíců bude koncentrace tritia v místě vypouštění odpadních
vod z JS nulová, resp. na úrovni přírodního pozadí.



- 79 -

Porovnáme-li tedy obě hodnocené varianty je vidět, že
při alternativě řízeného vypouštění je přímo do Vltavy zave-
deno cca 6x více tritia než v projektové variantě. V období
vypouštění (4 něsíee) je pro alternativu řízeného vypouštění
pruněrná koncentrace ve Vltavě cca 13x větší než pro projekto-
vou alternativu; po zbývající část roku (8 měsíců) je Vltava
pod Tea*linea tritiem neovlivněna. Pro koaplexní porovnání
obou variant by bylo ale nutno zhodnotit jednak transport
tritia v atnoaféře pro projektovou variantu a jednak transport
tritia v hydrosfére při zněnách stratifikace nádrží Vltavské
kaskády v období vypouštění tritiových vod u varianty řízené-
ho vypouitění.

Teprve po (hodnocení těchto aspektů lze provést definitiv-
ní srovnání dvou diskutovaných variant, které na úrovni součas-
ných znalosti vyznívá jednoznačně pro projektovou variantu.
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R N D r . P e t r H o r á č e k , C S c
Tng. Josef K a d 1 • c

Výzkumný ústav palivoenergetického komplexu Praha

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI NAKLADÔ NA SNIŽOVXNÍ RIZIK
Z KAPALNÍCH RADIOAKTIVNÍCH VÍPUSTÍ ZE ZAŘÍZENÍ
JADERNÉHO PALIVOVÉHO CYKLU

V souvislosti s výstavbou jaderných elektráren ae ne-
ustále opakují námitky proti projektovanému způaobo vypou-
štění tritiových vod. Rizika se podle našeho názoru přece-
ňují, aniž by byly podloženy argumenty, která by doplňovaly
nebo zpřesňovaly údaje uvedené ve studii Hanslíka a Uans-
felda (1). Přeceňování jednoho druhu rizika, v tomto pří-
padě radiačního, v eobS skrývá nebezpečí, že by nohly být
prostředky společnosti určené na ochranu životního prostře-
dí vynakládány neefektivně. Je proto nutné používat objek-
tivní metody při rozhodování o jejich rozdělení.

Metodou, která splňuje kritérlun objektivity je meto-
da hodnocení efektivnosti nákladů na snižování rizik, kte-
rou aplikujeme v tomto Slánka*

Cíle předkládané práce:

1) porovnat oprávnSnost vynakládání prostředků na opa-
tření vedoucí k dalšímu snižování

- koncentrace Ra v důlních odpadních vodách
- koncentrace % ve výpustech z jaderná elektrárny.

2) ukázat užitečnost aplikace metody hodnocení efektiv-
nosti nákladů na snižování rizik (2). Cílea této metody je
nalézt pro analyzovaný případ křivku závislosti snížení ri-
zika na velikosti prostředků vložených do realizace opatře-
ní vedoucích k dalšímu sníženi tohoto rizika. Za nejefektiv-
nější se považuje takové opatření, pro které je poměr
vvnaloSene nákladv . »_* . . . . » . . .

sníženi rizika nejmenší ze vSech sledovaných variant.
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Uvedená metoda vyžaduj**
- nalezení vhodných variant, vedoucíok ke snížení ri-

zika,
- objektivní vyjádření xislka pro konkrétní případ
- opravné* ocenění •cllkoati rizika
- interpretaci získaných křivek.

Metodu hodnocení efektivnosti nákladů na snižování ri-
zik jase v této práci aplikovali 0 cílea objaktivizovat roz-
hodování při uplatňování zásady AULRA - tak níské (t.j. dáv-
ky ionizujícího záření), jak je rozumně dosažitelná. Popsa-
nou metodou jase vyhodnotili výsledky studií o SištSní důl-
ních odpadních radioaktivních vod (Ševc, Knnz, Polena -
1978) a tritiových vod s provozu jaderných zařízení (.1;.

7 obou případech ae jednalo o snížení ob j esová akuu-.;
radioaktivních látek pod hodnoty odpovídající meznín pří
pustnýa koncentracím stanoveným podle platných předpisu.

1. Stanovení limitu koncentrace radia v důlních odpad-
ních vodách*

Jako indikátor rizika byla zvolena koncentrace Ba
ve výpustech. Podle platná vyhlášky MZd ČSR byl stanoven
horní limit pro vypouštění důlní odpadní -vody na vstýpu do
vodoteče 1,86 Bq/1.
Byla hodnocena efektivnost nákladů nat

- technologická úpravy stávajících Siatících sařísení
- úpravy pracovního rešiau Instalovaného Slstíeího

zařízení,
s cílem dále anííit radiační zatíiení ovlivněná skupiny oby-
vatel pod předepsaná limity*

Závislost sníšení obsahu Z26Ba v odpadních vodách na
vynalo£anýek nákladech je znázorněna v grafu 8. 1. Z tvaru
křivky je možná sa pomoci krltárla pro přijatelná úrovni
efektivnosti nákladů vynaložených na aníicní rizika usuzovat
na přijatelnost limitu 0,74 Bq • l"1.
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2. Stanovení limitu koncentrace tritia T odpadních
Todách jaderné elektrárny*

Projektovaná metoda likvidace •'H T kapalných výpustech
z našich jaderných elektráren vyhovuje platným předpisům z
hlediska individuálního i kolektivního dávkového ekvivalen-
tu (KDE).
Jako Indikátor rizika byl svolen KDS z tritia. Bylo hodnoce-
no 8 variantních opatření vedoucích ke sníženému satížení
ovlivněné populaoe. Převedené rožní náklady na Jednotlivá
opatření vtdoucí ke anižení rlziks zahrnují náklady lnTis-
tiční 1 provozní (1).
Závislost sníženi rizika s tritiových výpustí na vynalože-
ných nákladech Je na grafu č. 2, Z něho je nožné odvodit, se
dodatečné roční náklady na nejefektivnější s variantních
opatření k projektovanému řešení činí 283*000 Eča při sní-
žení KDE o 0,006 man. Sv • r • To sn., Se náklady na sní-
žení KDE o 1 Miu Sv • r by přesáhly 35 nil. KčB. Zdravot-
ní účinky ozáření KDS 1 man. Sv byly ohodnoceny 50.000 Kča,
což je více ne£ 7C0x aéně.

Závir

Apllkaoa sjetody hodnocení efektivnosti nákladů na sni-
žování risik prokázala, že projektové řešení vypouitění tri-
tlových odpadníoa vod t jaderných elektráren Je v souladu se
zásadou AXAfiA.

Vynakládání neiísěrně vysokých nákladů na další snižová-
ní KDE t tritia by bylo naprosto neefektivní a ve svých ko-
nečných důsledcích by omezilo možnosti realizovat efektiv-
néjfii opatření na ochranu životního prostředí*

Současný globální charakter znečištění 2? vyžaduje sys-
témový přístup k jeho ochraně* Na dvou případových studiích

"•'•'* jsme ukáteli, žs použití metoda může přispět k systémovému
řešení tím, že dovolujo objektivlzovat rozhodování mezi efek-
tivními a neefektivními opatřeními na ochranu životního pr*>-
•tředí. V oblasti jiných než radiačních rizik je vsak aita*-
oe mnohem komplikovanějií, protože nemáme k dispozlol unl-
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indikátor rizika obdobný KDE.
Další výzkura je proto nutné rozvíjet také v tomto směru.

Liters tura:

1. heuslík, Z., tosnaíeld, A.: Tritium v odpadech jaderného

palivového cyklu & možnosti jeho odstraňování. Práce a

studie, sešit 155. Výzkumný ústav vodohospodářský,

řrsbe lbbj.

k, international Atomic Energy Agency: Methods for Cost-

effeetivnese Analysis of risk reduction in energy

production - IAEA, Vídeň 1984,

j. Kedleo, J., Horácek, P.: Hodnocení efektivnosti nákladů
vynakládaných na snižování rizik energetických systémů .
Sborník VlÍPEK, 1984 (v tisku).



Graf 1 : Křivka závialoatl mizeni rislka % ob—ha
• důlních odpadních vodáoh na vynaložených náťlaleeti

1.-2* t organizační opatření, 3.-7. šatny technologie

I

V*

4* «v
0,M

Graf 2 t Křivka závlalortl anížení ri«lka i ob—ha tritia
v kapalných výpustech » jaderné elektrárny na
vynaložonýoh nákladoch

1. ředění a vypouštěni do řeky,
2. retenční nádrže, 3» odpařovací atanle«,
4* isotoporá aeparaoe, 5* Trmiraoi nádrže*
6. fixace, 7* odros, 8* odpařovaeí nadri*

s,
q*

J
CjjK

4*1

# #i».
WHM-



- 86 -

Ing. J. H o r 7 n a , CSc.
tfstav jaderného výzkumu, fiež

HODHOCESÍ KOHIAMIHACE VODHÍCH TOES POMOCÍ POČÍTAČE

Yýpočet šíření radioaktivních látek v hydrosfére ovliv-
ňuje řada nejrůznějších raktorů* Jiezi nejvýznamnější patří
např. pzůtok,dále rychlost, disperse, doba zdržení v nádr-
žích (význam dalších faktorů, jako je sedimentace, chemic-
ká vazba do sedimentů ap. silni závisí na radionuklidu a
jeho chemické vazbě v odpadních vodách).

V československých poměrech jsou u povrchová vody zce-
la dominantní dvě skupiny: vodní toky a říční nadrie, při-
čemž pro většinu nádrží zůstává dominantní působení toku*
Ha tuto oblast byla soustředěna také naše pozornost* Tak
vzniká postupně řada počítačových modelů* Tyto modely se
od sebe liší jednak počtem zahrnutých faktorů , jednak po-
dle režimu vypouštění odpadů *

První je převzatý americký program HT BDOS sestavený
pro potřeby U.S.E.P.A. Předpokládá se úplná promísení v kaž-
dém profilu, započítává se přirozený rozpad (včetně vzniku
dceřiných radioaktivních produktů), aviak neuvažují se che-
mické reakce s řečištěm, sedimentace ap. 1 nádržích se před-
pokládá úplné promísení* Tedy doba zdržení v nádrži je rov-
na podílu objemu nádrže a průtoku* Předpoklad o nádržích je
správný hlavně pro malé říční nádrže (jezy).

V druhé části modelu se provádí výpočet dávky obyvatel-
stvu v důsledku použití kontaminované vody jako vody pitná,
z rybářství a ke koupání •

Implementace programu R7 KDOS probíhala postupně.
V prvním kroku byly odstraněny syntaktické a logické ohyby
programu, obsažené v dostupném manuálu* Takto upravený pro-
gram používá relativně snadno dostupná vstupní data.Hároky
na paměl činí asi 1 6 0 E v počítači EC 1 0 4 0 a s výjim-
kou čtečky děrných štítků a tiskárny nevyiaduje žádná další
periferní zařízení. lároky na počítačový čas jsou asi 1 min
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CPU, Tento pro/pram patři k často citovaným prograaua ve w i -
tové literatuře včetně materiálů výboru OSI - UISCBAR. Jis-
tým omezením programu je, že nepočítá dávky se sedimentů •
pobytu koupajících se na pláži.

S ohledem na výhodná vlastnosti program RV BDOS se při-
kročilo k takovému zásahu do výpočtového elgoritaa, aby lépe
odpovídal praxi ČSSR. Výsledkem bylo. odstranění omezení tý-
kající se dávek ze sedimentu a pobytu na plážích. Byla pro-
vedena i odpovídající redakce a úpravy formátů vstupních a
výstupních dat.

Program VATER pro kontinuální vypouštění vytvořený v
kooperaci s MPP KU, nepředpokládá na rozdíl od modelu 37
KDOS úplné příčné promísení, ale pouze hloubkové proaíaení.
Tedy je zde započtena 1 příčná disperse. Říční nádrže jsou
popisovány jako jistý druh zpomaleného toku. Heuvažuje se
teplotní stratifikace jak je obvyklé u modelu tohoto typu.
Uspořádání modelu dovoluje řešit rozměrově velká povodí s
větším počtem zdrojů znečištění. Započtení příčná disperse
umožňuje zároveň řešení problematiky šíření 1 v oblasti blíz-
ko míata vypouštění. První část programu vznikla implementa-
cí modelu, nikoliv programu U.S.H.R.C. popsaného v U.S.H.H.C.
Reg. Guide 1.113.

Druhá polovina modelu provádí opět výpočet dávek obyvatel-
stvu z použití kontaminované vody« Oproti modelu RV BDOS je
zde započtena i cesta ze zavlažování a napájení hospodářských
zvířat. Nároky na parněí počítače činí 300 K + vnější paměi.
Počítačový čas činil až 6 min. CPU. Vyžaduje některá obtíž-
něji dostupná data, jako údaje o rychlosti toku a koeficientech
příčné disperse.

Vytvořená banka dat zahrnuje dávkové faktory s ingesce
pro různé orgány a nuklidy, dávkové faktory z vnějšího ozáře-
ní, koncentrační faktory radionuklldů v podzemních potravino-
vých řetízcích, v rybách a bezobratlých vodních Živočiších,
spotřebu potravin pro obyvatelstvo různých věkových katego-
rií, spotřebu krmiv hospodářských svírat, vegetační doby a
výnosy zemědělských plodin tak jak je stanoveno standardem
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UTTERATaMEHERGO. Rovněž jsou uvedeny doby předpokládaného
rekreačního využití toku a distribuce potravin.

Celkový počet asi 55 radionuklidů uvažovaných v dopo-
ručeni UJTERATOMENERGO byl doplněn dalšími 35 nuklidy, které
uvažuje U.S.N.R.C. Reg. Guide 1.109, takže lae výpočet provést
podle obou doporučení.

Vlastnosti těchto programů byly ověřeny a získána vstup-
ní data.Programy byly využity při hodnocení konkrétních loka-
lit plánovaných JE. Kooperující organizace (VÚJE, EDU, BGI)
dodaly vstupní údaje nutné k využití modelů a tfjV provedl
potřebné výpočty.

V rámci této činnosti byl hodnocen vliv kapalných ra-
dioaktivních výpustí na vodní toky a obyvatelstvo využívají-
cí tyto toky v okolí JE V2 Bohunice, JE Dukovany a JE Teme-
lín e hypotetického rychlého reaktora.

Ma základě poskytnutých údajů se ukázalo, že na všech
uvažovaných lokalitách hygienicky nejzávažnější radionuklid
je tritium, vzhledem k tomu, že jeho vypouštěná aktivita pře-
vyšuje aktivitu ostatních radicmtklidů o mnoho řádů.

Vyzkoušelo se užití všech zmíněných programů. Hejsnáze
dostupná data byla pro program RV KDOS. Jeho použití však by-
lo omezeno tím, že nepočítá dávky obyvatelstva z využití vo-
dy k závlahám a napájení dobytka.

Ba základě výše uvedených zkušeností a požadavků byl pro-
gram RV KDOS pokusně doplněn o výpočet dávek ozáření obyvatel-
stva ze závlah a dávek ozáření ryb. Takto upraveným progra-
mem byl proveden pokusný výpočet pro lokality EBO, ETE, EDD*

Pro porovnání modelu užitého v programu VATER a modelu
užitého ve standardu 3TTERAT0MMERG0 byl sestaven a odladěn
pracovní program umožňující toto porovnání. Ukázalo se, že
program WATER může počítat ve shodě s modelem IHTERATOM-
EKERGG dávky v požívání ryb chycených v kontaminovaném to-
ku, závlah a koupání. Nevýznamné číselné odchylky - 20 %
jsou způsobeny odlišným charakterem metody systémové anály*-
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zy užité v programu WATER a metody koncentračních faktorů
užité ve standardu IHTERATOMEHERGO pro hodnoceni transferu
kontaminantu potravinovými řetězci.

S výjlinkou tritia program WATER počítá konzervativněj-
ší hodnoty dávek z užívání pitné vody pro dlouhodobé radio-
nuklidy a naopak nižší hodnoty pro krátkodobé radionuklldy.
Je to dáno rozdíly mezi dynamickým přístupem užity* T progra-
mu WATER a statickým přístupem ve standardu IHTEBATOMESBRGO.

V případě výpočtu dávek ze aediaentů ae výaledky řádo-
vě shodují. Rozdíly jsou dány rozdílnou metodikou výpočtu.

Beobjasněny zůstaly význame rozdíly vypočtených dávek
z ingeace maaa a mléka hospodářských zvířat napájených kon-
taninovunou vodou.

2v»x« ve využití vzacala další požadavk a alce problém
toxického působení radioaktivních látek na vodní organismy.
Vládní nařízení 8. 25/75 etanovl Beci ukazateli přípustného
znečištění vod takový stav povrchových vod, při němž nedochá-
zí k toxickému působení radioaktivních a jiných látek na vod-
ní organismy. Jedná se owlml složitý problém, vzhledem ke
značným druhovým a individuálním rozdílům vodních organismů.
Tento problém se obvykle obchází na základě doporučení Mezi-
národní komise pro radiologickou ochranu /ICRP/, podle kterého,
v případě« že je zaručena ochrana člověka jakožto nejredio-
sensitivnějšího tvora, je zaručena ochrana 1 ostatních živo-
čichů. To je sioe pravda, ale na druhé straně vodní organismy
využívají vodní toky zamořené radioaktivními látkami jiným
způsobem než člověk.

8a základě výše uvedených zkušeností s požadavků byl mo-
del SV RDOS v roce 1982 přepracován a doplněn o výpočet dávek
ozáření obyvatelstva se závlah a dávek ozáření ryb. Takto pře-
pracovaným modelem byl proveden opakovaný výpočet pra lokali-
tu BBO, STB, EDD a tfjY.

Z..á:v ě.r

V referátu Jsou uvedeny výsledky a problémy apoJané a pou-
žitím počítačových programů používaných v ťfJV. Poukazuje i na
některé problémy spojené s použitím modelů provenience a na
nutnost kritického přístupu a pečlivé redakci vatupních dat.
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Petr K o b e r a řg.
tfstav jaderného výskumu Če2

K&TBMiXICZČ M0BB107ÍHÍ MGEACS RADIOHUKLIDS V PODZBMHÍGH
VODÍCH

7 současné dobi a* pro modelování migrace radionuklidů
rozpuštěných T podzemních vodách téměř výhradní využívá si-
awlačních prediktivních matematických modelů, které jsou kon-
cipovány jako modely determiniatické. stochastické přístupy
se využívají zřídka a to pouze u 5áetí komplexního modelu.

Migrační modely jaou zpravidla dvoukrokové** 7 prvnía
kroku se řeší obecná pohybová rovnice proudění podzemní vo-
dy, ve druhém pak transportní rovnice pro jednotlivé rozpuš-
těné radlonuklldy, resp. libovolné látky* U jednokrokových
modelů se řeSÍ poase transportní rovnice, výsledky řešení
pohybové rovnice, tj. pole skutečných filtračních rychlostí
tvoří vstupní hodnoty modelu.

Jednokompartementové modely uvazují jeden typ zvodniné-
ho prostředí, obecni anizotropního a nehomogenního, dvojkom-
parteaentové modely jsou vyvinuty pro prostředí s dvojím ty-
pem propustnosti, především pro kombinaci puklin a pórů.

Podle způsobu, jakým jsou řeieny základní pohybové a
transportní rovnice se migrační modely dělí na:

- analytioké, které jsou z hlediska výsledného počítačového
programu jednoduSií, ale nepostihují inhogogenity kolekto-
rového prostředí a

- numerioké, založené na použití metod konečných prvků a ne-
bo konečných diferencí, které jsou přesnijií, ale na druhé
strané složitijší a při aplikaci pracnější m drelií.

7ývoj migračních modelů dospil v současné dobi k viro-
hodiiým a spolehlivým dvojrozměrným modelům, jejichž vhodnou
kombinací lze modelovat migraci trojrcsmirnou.

Naproti tomu metody zajiifování vstupníoh parametrů mo-
delů, zejména parametrů migračních, nejsou dosud na potřebné
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výši, takže přesnost výpočetní procedury modelu často pod-
statně převyšuje přesnost vstupních dat.

Pohybové rovnice vycházejí z Earoyho zákona a rovnice
kontinuity. Pro dvojrozměrné izotermní nestacionární filtrač-
ní proudění stlačitelné kapaliny v anizotropním a obecně ne
zcela saturovaném kolektoru, přičemž osy anizotropie nejsou
totožné s osami zvoleného souřadnicového systému, je pole
piezometriokých napětí charakterizováno rovnicí /I/:

kde J . 1 - 4.J+J6 •

H « h + z (lb)
h piezonetrická úroveň
$ vlhkost
n účinná pórovitost

^]^> •odifikované koeficienty stlačitelnosti kolektoru
a vrstavní tekutiny (vody)

ri^l* ••#K*2aE2 složky t«nzora hydraulioké vodivosti

x^iXg koordináty

t UM

Q (u»ělý) přítok ntbo odtok

L operátor.

Modifikované koeficienty stlačitelnosti zahrnují vliv
hustoty a tíhového sryohlaní:

oř1 -fltPf * (lo)

kdef f j» hustota tekutiny (vody)

A koeficient stlaJSitelnosti kolektoru

g normální tíhové zrychlení
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Pro neizotensní proudění je třeba rovnici (1) rozšířit

o aditivní člen /3/$.<5T/J i kde p. je koeficient tepelné

roetařínoati a T teplota systému voda - hornina.

líprava rovnice (1) pro puklinově propustný kolektor vy-

chází ae vztahu pro určení hydraulické vodivosti (koeficien-

tu filtrace) pukliny /3/:

K - g e 2 / 12 IÍ (Id)

kde e je apertura pukliny
y je součinitel kinematické viskozity tekutiny.

Při transportu radionuklidu v podzemních vodách se uplat

ňuje konvektivní transport rozpuštěné látky ve směru proudě-

ní, obecně trojrozměrná hydrodynamická disperse, molekulár-

ní a iontová difúze, sorbce a desorbce radionuklidu na kompo-

nentách horninového skeletu a radioaktivní rozpad. Na koncen-

traci rozpuštěného radionuklidu má dále vliv stlačování kolek-

toru B redukcí pórů, chemické a biogenní reakce doprovázené

vznikem komplexu a sraženin, obecně teplota a přítoky vrstev-

ní tekutiny s odlišnou koncentrací nebo odtok tekutiny z ko-

lektoru.

Izotermní rozdělení koncentrací radionuklidu ve dvojroz-

měrném porézním stlačitelném kolektoru vychází ze zákona za-

chováni hmoty a je popsáno diferenciální rovnicí /2/s

H á •*<*• * ?•) - s

5 6
kde 3e o konoentraoe radionuklidu rozpuštěného v* vratevní

tekutině (vodě)

j3 objemová haotnost pevné fáse (kolektoru)
s kcnoentimoe radionuklidu v pevné fázi
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xl xl* *** 2X2 fllo^lcy tenzoru disz>eraního koefioientu

V_ , V_ složky Daroyovské filtrační ryohlosti
xl *2

X rozpadová konstanta sledovaného radionuklidu.

Pro vyjádření koncentrace radionuklidu v pevné fázi a*
vžtáinou využívá vztahu lineární adsorbční izoteray /2/s

• • Kfl . c (2a)

kde E. je distribuční koeficient příslušného radionuklidu.

Vliv sorboe na zpomalení transportu radionuklidu se do
rovnice (2) zavádí prostřednictvím retardačního faktoru:

Jednotlivé členy v rovnici (2) mají následující fyzikál-
ní význam:

1 časová změna celkového množství radionuklidu v systému
2 časová změna koncentrace v důsledku objemových (tlako-
vých ) změn

3 konvektivní transport
4 dispersivní transport
5 vliv radioaktivního rospadu
6 vliv (umělého) přítoku nebo dr«ná£e.

Migračních modelů ji v současné dobi k dispozici oelá
řada, takže je možné pro řeSení konkrétního problému svolit
optimální model nebo jej i sestavit. T tfjT j« • živé roraS
analytický model vhodný pro předběžné hodnocení sájnové lo-
kality a model numerický, použitelný pro beapečnostní analysy
jaderných zařízení a uložišt radioaktivních odpadů.

Literatura:
/ I / YEH, 6 . T . , WARD, L,S.iFE3ĚMATER» ORIL.Publ.Ho. 1370.1980 .
/2/ YEH, G. T . , WARS. D.S.:PEIÍWASTE.ORNL.Pub1.Ho.1462.1981
/ 3 / Int . J r . f o r numerical Methods i n f l u i d a , Vol.4, 337-348.



Doc.lag. Petr B e n e S, DxSc, lag. Ulehal J u r á k
Katedra jaderné ckamit PJPI ČVUT Praha

INTERAKCE RADIOKOBAITU SE SEDMEÄTY T POVRCHOVfCH VODA*CH

Radioaktivní nuklidy kobaltu patří neži nejvýznamnější
icontaminenty, uvolňovaní do povrchových vod při provozu ja-
derných elektráren. Jejich tranaport a chování v povrchových
vodách jsou význačně ovlivněny interakcí s pevnou fásí obsa-
ženou v těchto vodách ve formě suspendovaných pevných látek
nebo dnových sedimentů, zákonitosti takové interakce jsou
vsak dosud málo známy /I/. Proto jsme započali se studiím ad-
eorpce a desorpce radiokobaltu ve vodních sedimentech labo-
ratorními experimenty za podmínek, blízkých přírodním.

Předmětem studia v této práci byl vliv hlavních fakto-
rů na distribuci radiokobaltu ( C o a ' Co) mezi vodnou fázi
e sediment odebrané z řeky Dudváh, kam jsou vypouštěny kapal-
né odpady z jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Stu-
dium bylo provedeno v rámci pracovní etapy PE 2533 úkolu stát-
ního cílového programu A 01-125-107/05 (VťfjE Jaslovská Bohu-
nice) a jeho výsledky jsou podrobně uvedeny v* správě úkolu
/£/. V této práci jsou diskutovány jen nejdůležitější poznat-
ky a závěry.

Experimenty byly realizovány vsádkovým způsobem, tj.
10 ml vodné fáze bylo třepáno s požadovaným množstvím sedi-
mentu v 30 B I polyténových lahvičkách. Distribuce radioko-
baltu mezi vodnou fázi a sediment byla vyhodnocována z akti-
vity roztoku při použití vhodných korekcí na ztráty adsorpcí
na stěnách lahvičky. Většina experimentů byla provedena s ne-
sušeným sedimentem o velikosti zrn <0,l mm a s beznosičovým
preparátem 5 Co. Hlavní závěry a poznatky lze shrnout do ně-
kolika bodů:

1) Záchyt radiokobaltu studovaným sedimentem silně zá-
visí na pH vodné fáze, zejména v oblasti pH 5-7. Tato závis-
lost je funkcí úpravy sedimentu a poměru objemu vodné fáze a



anoiatrá aadlaanta (T/a) - ri« obr* 1 .Slaiani TOdné fása aá

Obf.1

Obr. 1 VliT pH, úprara aedimantu a T/a na sácbyt Co sadi-
mantam (T % calkoWho anožstrí). Doba kontaktu fásí 17 a,
•lošenl rostoica 10~ 7 nol/1 Co, 0,01 aol/1 Had:

1 - neauiani aadinant, T/a > 500 «l/g» 2 - aadiaant auš«-
vf při 20°C, T/a - 500 al/ti 3 - aadlaaat aaiani při 105°C,
T/a - 500 al/si 4 - aadiaaat anian/ při 105°C, T/a - 5000
al/g

na sáebyt poaimi aal/ TIÍT. Klaatika sáesytn j a ďronatnpňo--
Tá, po poSátaSní ryohlé adaorpei náaladnja poaal/ r&at saehy-
oaného anoiatrí, ktar^ aůša trvat až daaítky dnů /T±» obr,
2). Xinatika sáohyta sáTiai 1 na T/a, a růataa T/a ralatlvnl
ryehloat saohgrtn kl.aí.Záchyt dala sávial aloSitýa spAaobaa
na koncantraci kobalta, aorpSní isotaraa mm akládá s několika
Sáatí (vis obr.3). la Jají tvar aá T I I T doba kontaktu, anoi-
•trí a atiří aadiaantauDlatrubuSní koafieiant Kp pro sácbyt
xadiokobaltu aa aění a poaěrea kapalné a parné* fása, T/a,
oharaktar této saSny sárial na dobé kontaktu fásl. Tyauiaaí
aadlaantu allni ainí jaho aarpSní rlaatnoatl pro radiokobalt
(TÍS téi obr. 1).



Obr. 2

Obr. 2 Oasový průběh (t T minutách) adaorpca 6 0Co (10~7

mol/l Co) na nesuSenén sedimentu t přírodní vody (pH 8,1,
20°C): 1 - V/m • 500 ml/g» 2 - V/m • 5000 ml/g

2) Uvolňování radiokobaltu ze studovaného sedimentu do
přírodní vody je poměrně malé (maximálně několik procent při
V/m « 500 ml/g) a závisí na době kontaktu rediokobaltu se
sedimentem, a jejími růstem klesá. Vysušením sedimentu se
desorbovatelnost radiokobaltu zvyšuje*

3) Hlavním mechanismem primárního záchytu radiokobaltu
studovaným sedimentem je nejspíSe iontová výměna na zatím
blíže nespecifikovaných sorpSníeh centrech.Primární záchyt
je pravděpodobně následován pevnějSi fixací radiokobaltu v
sedimentu*

4) Při modelovém studiu interakce radiokobaltu se sedi-
menty sa úSelea kvantitativního popisu dijů probíhajících v
povrchových vodáoh je nevhodné používat suSených sedimentů.
Studium je nutné provádět s nesušenými sedimenty, pokud mož-
no co nejdříve po jejich odběru* Při dlouhodobějších expe-
rimentech je vhodné přechovávat sedimenty v temnu při níaká
teplotě (kolem 4°C) a kontrolovat, sda ae sorpínl vlastnosti
sedimentu jeho skladováním nemění. Výběr srnitostní frakce
sedimentu můie ovlivnit sáehyt radiokobaltu. Ke studiu je
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vhodná frakce o velikosti arn menäí nei 0,1 sauStudlna J*
vhodné provádět při přírodní koncentraci kobaltu^aejlápe a
použitím jQCo bez nosiče.

log m

Obr. 3
-10

\\

Obr. 3 Množství kobalta « a (mol) adsorbované* i přírodní vody
na nesušeném sedimentu v závislosti na koncentraci kobaltu c
zbylého po adsorpci v roztoku, mnolství (m) a stáží (I) aedi-
mentu a doby kontaktu sedimentu (t) s vodou, obsahující ko-
balt: 1 - m-20 mg, í-401 d, t - 12 dt 2 - m%20 mg, T-36* d,
t-19 h| 3 - m«2 mg, T-715 d, t-9 d; 4 - m-2 mg, T-715 d,
t-19 aj 5 - »»2 mg, T-364 d, t«19 h

5) Pro další studium lze doporučit předevSím podrobněj-
ší analýzu vlivu koncentrace a stáří sedimentu, koncentrace
kobaltu a doby kontaktu vody se sedimentem na záchyt radio-
kobaltu sedimentem. Dále je třeba prověřit účinnost separace
vodné fáze a sedimentu při zatím používané metodě centrlfu-
gace, eventuelně porovnat výsledky získané s použitím růz-
ných metodik studia interakce. Pro popis migrace radiokobal-
tu v povrchových vodách je zapotřebí pokračovat ve studiu
uvolňování rádiokobaltu ze aedimentO,
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/I/ BSSEŠ, P.: Rádioaktivita a žiTotné prostredia, zasláno
k publikaci.

J2J ŠBBESTA, F. - BENEŠ, P. - SEDLÍČEK, J.: Zprára o řešení
PE 2533, Boučáat úkolu A Ol-12?-107/05, řJPI Praha, 1985.
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HHSr. Petr A n d i 1

Ústřední laboratoře ČSOP, Stráž pod Balskea

Problematika vodního hospodářství na průzkumných
úsecích uranového průmyslu

Centrum pozornosti v problematice vlivu uranového prů-
myslu na životní prostředí je soustředěno do severočeské ob-
lasti na ložisko Stráž p. R. - Haar. Vyplývá to z velkého roz-
sahu zdejší investiční a výrobní činnosti a z řady specific-
kých místních podmínek, které vztah CSUP a životního prostředí
značně komplikují. Je to současná aplikace hornického a che-
mického způsobu těžby, nepříznivé hydrogeologické poměry (těž-
ba probíhá v silně zvodnělé* cenomanském horizontu), umístění
ložiska v oblasti přirozené akumulace podzemních vod "Severo-
česká křída" podle nařízení vlády CSR c. 85/1981 Sb., nedo-
statečná vodnost recipientu (Ploučnice) pro ředěni vypouště-
ných důlních vod aj. Pro komplexní řešení celé situace probíhá
v současné době výstavba rozsáhlých čistírenských objektů
(centrální dekontaminační stanice, čistírna kyselých zasole-
ných roztoků aj.), přičemž celkové investiční náklady přesa-
hují $00 mil. Kčs.

Zcela odlišná a v jistém smyslu protikladná je situace
na průzkumných úsecích CSUP. Cílem těžebního hornického prů-
zkumu je na základě výsledků předchozích geologicko-průzkuB-
ných prací ověřit průmyslovost zrudněni. Y případě pozitivních
výsledků se na lokalitě vybuduje nová těžební kapacita, v pří-
padě negativních výsledků bude jáma zrušena a území rekultivo-
váno.

Z hlediska řešení problematiky ochrany životního pro-
středí mají průzkumná úseky některé specifická rysy:

a) není známa délka trvání průzkumu. Z toho vyplývá ekonomic-
ká problematičnost budování trvalých zařízení na ochranu
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životního prostřed! (především čisticích stanic důlních
•od), investičně často náročných, jestliže dob* jejich
Činnosti může být také pouze 2 - 5 l«tj

b) průzkumné lokalit j •* nalézají často T oblastech průmyslově
nezasažených, kde naopak převládá Intensivní seaidělská
a rybárska výroba a rekreační využiti;

c) průzkumné lokality se nacházejí často T oblastech odleh-
lých od ostatních stálých provozů &SBP a tedy bes sféry
druhotného zajištění (okládání odpadů aa odkaliltíoh
a skládkách, dílny, pomocné provozy aj.).

Základním problémem ochrany životního prostrčil na prů-
zkumných lokalitách ie čiitení důlních rod na hodnoty povole-
ná vodohospodářským výměrem, aby v recipientu byla sajiitina
kvalita vod odpovídající nařízení vlády CSK č. 25/1979 Sb.
Jedná se především o čiitení vod od Ba, U, nerospoitinýoh lá-
tek, těžkých kovů a případnou úpravu pH. Situace je stíiema
značným kolísáním množství důlních vod na jednotlivých loka-
litách (řádově 5 - 30 l.s"1) a rozdílným chemismem, který vy-
plývá z hydrogeologických poměrů i se stupni rozháranosti lo-
žiska.

Úspěšné řešení celé problematiky tak, aby nebyly dotčeny
zájmy ostatních uživatelů vodoteče (rybářství, závlahy, odbir
užitkové a pitné vody, rekreace) je závislé předeviín na kom-
plexnosti přístupu k této problematice s hlediska ekologic-
kého a celospolečenského a na aplikaci definitivních techno-
logických opatření již od počátku průzkumných prací. Příkladem
takového postupu mohou být návrhy opatření, spracované v eko-
logické studii vypouštění důlních vod na lokalitě Mahoiín,
zpracované v ÚL ĎSUP v rámci oborového úkolu RVT K-15-125-00 5
-00 v roce 1982.

Lokalita průzkumné šachty mahoiín leží mezi obcí .lenošin
a osadou Katovsko, jižně od Blatné v okrese Strakonice, na
horním toku Břložského potoka. Btloiský potok je tok I?. Mdm,
pramení jižně od obce Záhoří a vlévá se sleva «o Otavy vý-
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chodně od rsstřan. U iachty UP Siní průměrný průtok 12 l.e~'
• Q355 3 l.a" . Xízká vodnost tohoto recipientu kontrastuj*
• hydrogeologickou prognóxoa, která předpokládá během průzkum-
ných prací nárůst vypouštěných důlních vod al na 40 l.s"*1.
Pod lachtou UP lelí soustava rybníků (cca 20) se značaým hos-
podářským a rekreafinla významem, z niehl největší Jsou Telko-
rojický (60 ha),. Milava (44 ha), Telký potoCný (32 ha), Staro-
borský (26 ha) a Dobevský (26 ha).

Jako sákladnl podkledor/ aaterlál pro stanorenl nesbytaá
úSlnnosti technologie Ciitiní důlních vod a srovnávací Mate-
riál pro dalSl kontrolní Činnost v průbihu tiiebních prací
bylo spracováno podrobná zhodnocení stavu sneCiltinl Brloí-
ského potoka před zahájenia průzkumech prací. Pro získání
koaplexního pohledu nebyla hodnocena pouze kvalita vody, ale
byl proveden i koapletní rozbor písčitých a bahnitých sedlsten-
tů, stanoveni koncentrace U, Ra ve vodních rostlinách a ry-
bách a stanovení saprobity na základ* biologického osídlení.

HejzávaSnidiÍB hospodářským dopadem vypoultiaí důlních
vod je ovlivninl intenzivního rybářského hospodářství. Vyraz-
nya zv/ienía průtoků vody aule docházet k vyplavování přiro-
zené potravy ryb a k podstatném sníiení produkes. Hrubý «lco-
noaický odhad tichto ztrát, provedený Státním rybářstvím
Blatná, Činil 1,$ mil. lit rocni. Při nedostatečném Siatinl
důlních vod by mohlo dále docházet k toxickému působení radio-
aktivních látek na vodní ekosystém a kontaminaci ryb.

Po zhodnocení viech získaných vstupních údajů byla k mi-
nimalizaci důsledků vypouštění důlních vod navržena následu-
jící opatření:

1. Tícestup&ová technologie Clitiní důlaích vod (provzdui-
ňování - koprecipitace - sedimentace - koagulaSnl riltrace
- sorpce na silně bazickém ionezu), která umožňuje dosa-
hovat vysoké účinnosti fiiitění ai na poiadované výstupní
hodnoty U - 0,1 mj.l'1, Ba > 0,37 Bq.l"1.

2. Tybudovánl obtokových kanálů ve dvou časových etapách
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kolea rybníků, které* by byly nekřiče postiieaé* svyienía
průtoků (lahosin, Koralín, Kořensky, Yelkerojieký).

3. ftaaení rodohospodářskych objektů í e navrtáno tak, aby
• přip*di krátkého trráai průckuBu aohly byt ryuiily Stát-
nla rybářatriB a tia byla sdůrodnizu e*lo«pol«San>ká «f«k-
tivnost lanr«atie.

4. Kontrolní aystéa na •lodoránl kontaadaaee ealtfbo rafeíha
•koayatéam (voda - •odlaanty - roatllay - ryby)*
C«lé narrt«ná ř«i«ai i* ayní r« stadia roalisaea.

la oddilanl aplikorané «kologi« T ÚL ČSOP probíhá i
T sou&asné dobi roioaí problacatiky průskuanych ásaků. Zpra-
eorárá •• unifikace Todnítao hospodářství, do plánu RTT na ob-
dobí 1986-90 jsou saraseny •tologická studia dalších aorých
pr&skuanýeb. lokalit.

Literatura:

Aadil P.: ftologická studia rypouitiní důlních rod ma loka-
liti laholín* - Oaologia a hydroaatalurgia uranu,
£, 1984, 65 - 89.

Indii P.: Ochrana iiTotního prostředí T oblastech pAsobemí
uranového průsyslu. - In: Oohrana iiTotního pro-
středí při alroréa ryuiírání jadarntf anargia,

1984, 120 - 123.
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Ing. Zdena K r e j b i e h o v á
Stavební geologie n.p. Praha

RADOH A MIBBRAĽIZACE VOD

Radon byl objeven v r.1900 Rutherfordem a Dorréem a již
v r.1903 Allen poprvé zaznamenal radioaktivitu pramenů* Prv-
ní práoe o rozpustnosti radonu ve vodě a jiných kapalinách
jsou spjaty se jmény F.Curie, R. v Traubenberg, H.Schmidt,
F.Himstedt, E.Ramstedová, R.Boyle, R.Hofmanu. Obsah emanace
v řadě lázeňských pramenů určili H.Maohe, S.Meyer. Tyto prá-
oe spadají do 1. desetiletí našeho století. Autoři zjistili,
že pro radon je ideálně splněna platnost Daltonova a Henry-
ho zákona - že rozpustnost Rn závisí na jeho pare. tlaku nad
kapal, fází a na teplotě. Z těchto prací a později tabelová-
nýoh dat vyplývá, že Rn má největší rozpustnost ze vzácných
plynů, jeho rozpustnost ve vodě je o řád vyšší než rozpust-
nost G2,H2,N2, klesá s teplotou nelineárně a »ni při 100°C
není nulová. To potvrzuje známé jevy, že pravé podzemní vody
s prakticky stejnou teplotou po oelý rok mívají i stálý ob-
sah Rn, že i značně horké prameny - Piešťany, karlovarské
malé termy mají dosti vysoký obsah radonu.

Vliv teploty a některých solí na rozpustnost Rn sledo-
val IS.Kofler /I908, 1911/ a zjistil, že přísada solí snižuje
absorbované množství emanace nelineárně. Radon se jako další
chemicky nereagující plyny a další neelektrolyty působením
elektrolytů z vody vysoluje. Podstata vysolování spočívá ve
snižování aktivity vody jako rozpouštědla. Rozpuštěné lonty
rozrušují strukturu vody a pro plyn zbývá méně "volné" vody.
Otázkou vysolování plynů se zabývala řada autorů již od po-
čátku minulého století. Rozpustnost vysolované látky ve zře-
děných roztocích klesá řádově do 1 molu s rostoucí koncen-
trací soli lineárně. Při vyšších koncentracích solí se roz-
pustnost plynů zvolňuje a ani při nejvyšších konoentraoíoh
se nedosáhne stoprocentního vysolení. Mw^lrt">"' a Kobe /1941/
uvádějí z pokusů o kvantitativní vyjádření podstaty vyvolo-
vání na prvém místě Sečenbvův vztah pro rozpustnost plynu
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B při koncentraci soli o:

s - s 0 , e"
k c

Při nižších koncentracích soli přímka s exponenoiálou splývá.

Eucken a Hertzberg /I950/ vycházejí ze Sečenovovy rovnice v

logaritmickém tvaru. J.ôeleda /1959/ vypracoval kombinovanou

teorii vysolování. Jeho rovnice rovněž vychází ze Sečenova,

má další člen a dává fyzikální význam empirická konstatni k

a dovoluje z vysolovacíeh křivek usuzovat i na případnou tvor-

bu asociátů a komplexů.

Vysolování neelektrolytů je jedním ze způsobů sledování

stavby iontových roztoků a je zvláště vhodný pro střílní a

silné koncentrace solí. Má tedy význam např. pro hydrometalur-

gii, ale též pro studium mořské vody a pro minerální vody.

Některé výsledky zkoušak s vysolováním radonu při teplo-

tě 20°C provedené ve Stavební geologii /Krejbichová/ ukazují

obrázky č. 2 - 4 . Jsou zde vyneseny poměry rozdělovacího koe-

ficientu s naměřeného pro roztoky solí k rozdělovacímu koefi-

cientu s pro vodu proti koncentraci elektrolytu v molech na

litr. Pro tyto zkoušky se užíval uzavřený cirkulační okruh

se vzduchovým čerpadlem a třemi Drexlerovými promývačkaml s

netavenými kohouty. V jedné promývačce byl etalon řady E78

e EV9 jako zdroj radonu. V čcJLší promývaSce byl vzduch a v

další zkoušený roztok. Rozdělovači koeficient se vypočetl ze

zitřt-ní obsahu Rn v plynné fázi a v sledovaném roztoku.

Obr. č. 1 přináší pře srovnání údaje o vysolování vodí-

ku při 15°C /podle "Spravočnika chimika"/. Obr. 5. 2 ukazuje

vliv jednomocných kationtů (alkal.kovů) a aniontů na vysolo-

vání Rn. Jsou to iontoví sloučeniny. Li jeví odchylky od os-

tatních alkal kovů a ve vyšších koncentracích má "houbovitou"

strukturu hydratační sféry. Jod vykazuje vliv na uvolnění

struktury. Obr. č. 3 ukazuje rozpustnost Rn v HCL a v HpSO,,

kde se objevuje kolem 8 molů minimum. Křivka pro HCL je ploš-

ší než např. pro chloridy alk. kovů vlivem vodíkových můstků.

Obr. č. 4 ukazuje snížení rozpustnosti Rn vlivem dvojmocnýoh

kationtů nebo aniontů. Snížení je menší než by odpovídalo dvoj-



- 105 -

násobku jednomocných složek. Křivka pro CaClp naznačuje

ření asociátů u vyšších koncentrací.

Přehled o obsahu fin v některých minerálních, termálních
a důlních vodách přináší tabulka č. 1. Kinerální a termální
vody jsou vždy spjaty s nějakou specifickou geologickou a
tektonickou strukturou. Jejich druh je odvislý od nashromáž-
dění příznivých podmínek, které přispějí k nabohacení vod pří-
měsemi a přispívají k jejich výstupu na povrch. Radon ve vo-
dách pochází z rozpadu vlastního rozpuštěného radia a přispí-
vá též emanace hornin. Obsah Rn ovlivňuje tlak, teplota, sol-
nost, způsob proplynění a tím jeho odnos.

Nejvyšší obsahy Rn u nás měly Štěpový prameny v Jáchymo-

vě. Další velmi vysoký obsah Rn až 11500 Bq/1 má akratoterna

Běhounek. Vysoký obsah Rn má také horský pramen v Teplicíctb

spjatý patrně s oenomanem. Z minerálních vod má dosti vysoký

Rn Vratislavická kyselka. Ve Františkových Lázních, kde se

prameny vzájemně liší mineralizací, mají vyšší obsahy praue-

ny vrtané než vývěry. Nejvyšší Rn má právě nejsolnější, ale

též nejhlouběji zachycený Glauber IV. Silně mineralizované

horké karlovarské prameny /6,5 g/l / jsou téměř stejného slo-

žení v makrosložkách. Vřídlo má teploty přes 70°C a proti ma-

lým termám vysoké proplynění a nízký obsah Rn. Malé termy při

průchodu vřídelní deskou chladnou a nabohacují se radonem.

Nejvyšší obsah Rn má pramen malé vydatnosti Pallatin.

Rovnováha Ra: Rn bývá ve vodách vesměs posunuta ve pro-

spěch radonu a přebytek radonu bývá často značný. Malý přeby-

tek nebo i posun ve prospěoh radia vykázaly z našich analýz

důlní vody z OKR a ze Slánská. Tyto vody měly dosti vysoký

obsah Ra a byly to prakticky solanky. Chloridy zvyšují louži-

telnost Ra a při vysoké konoentraei už mohou přispět k vyso-

lení radonu. Nápadně nízký obsah Rn s poměrně vysokým ob«*hem

Ra měla minerální voda z Loun. S touto minerálkou a s dvěma

důlními vodami ze Slánská byla provedena zkouška sycení rado-

nem z etalonu se současným sycením dest.vody při laboratorní

teplotě:
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sycení fin Sq/1 rozděl.koef. vodivost pův.Bn púv.Ra

dňl.vodal
dea.voda

dúl.voda2

des.voda

Louny

des.voda

95,8

159,1

156,6

217,0

70,9

84,5

0
0

0

0

,15
,25

,18

,21

32

13

660

-

420

0

0

1

,51

,32

,13

4,

9,

6,

31

49

90

Z uvedeného je vidět, že solnost vzorků snížila rozpustnost

fin v porovnání s vodou. Zvýšené obsahy Ba doprovázené poměr-

ně nízkým obsahem Rn nalezl také Staněk /Brno/ v« vysoce mi-

neralizovaných vodách až 31 g/l z Dárková. Takové poměry bý-

vají ve velmi starých nepohyblivých vodách /dávná moře/.

Sledování Rn a dalších přirozených radionuklidů muže přispět

k doplnění souboru znalostí o původu a genezi vod.
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Minerální a termální vody-stanovení Ha, BA, Tabulka 5. 1

místo

Jáchymov

Janské L.

Teplice

Louny

Poděbrady

PjJuit.L.

Karlovy T.

pramen teplota °C

Štěpový pr.

Curie
Běhounek
Curie
Jan
Pravřídlo
Hynie

Horsky

BJ 10

Glauber I

Glauber H

Glauber III

Glauber IT

František

Adler

Štěpánka

SOOB

Mlýnská

Libuše

Svoboda

Tratislavioa TV4

důlní vody

důlní vody

HJ7
Slaný

Morava

ohl.

27
27
29
38
40
28
24
ohl
_«_

44
50
40
61

226Ra-Bq/l

měr. Běhounek
_«-

8,1-9.6

1,9-2,3
pod 0,04 pod

0,33
0,30

0,53
6,90

0,15
0,08

0,07
0,06

0,09
0,08

0,07

0,05

0,07

1,69
1.58

1,67

2,05
0.76

0,26
4,30-13.2

0,51
4,81

20,7

1.11

U n a tHa S/l

0,05

0,05
G.GCC1

0,0080

0,0004
0,60

0,0002

0,0001

0,0001

0,0002

0,0001

0,0010

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0013

0,0009
0,0012

0,0013
0,030

0,012

0,0016

0,0003
0,0002

0,0002

. 222Bn-Bq/l

1,880 000
6 160

až 11 500

až 6 660

1.4
254
59

1865

1,1
1.3
13,2
24,1
1,7
37.5
13,2

1,0
13,5
177
73,9
108,6

139,7
69.6

129
468

0,3-0,5

1.5
4,8
5.6
0,3
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l a g . Želmírm M o r a v c o v á
Výskumný ústav jadrových elektrární Jaslovské Bohunioe

SFEKXÍTOE SPÔSOBY PHAHIA KONTAJUHOVÍHÍCH OCHRAJHrřCH
POMÔCOK

1.

Špeciálna práčovňa jadrovej elektrárne predátáraj e špe-
cifický zdroj rádioaktívnych odpadov, charakterizovaný najma
značným obsahom tenzidov. Vznikajúce odpadne vody z práčovne
patria do kategórie nízko aktívnych odpadov, ich •pracovanie
však prináša niektoré problémy dané* fyzikálno-ehemickým zlo-
ženia týchto odpadov. Pri komplexnom riedení problematiky
zneškodňovania rádioaktívnych odpadov (RAO) z jadrových elek-
trární (JE) je preto venovaná značná pozornosí aj odpedným
vodán zo špeciálnej práčovne. Problematiku odpadných vSd z
práčovne JE mie je nožné redukovať len na technológiu spra-
covania týchto vôd. fiovnako závažným faktorom je minimalizá-
cia spracovania týchto vôd a pozitívne ovplyvnenie ieh zlo*
ženia, t.j. optimalizácia prevádzky práčovne (1).

Prvou etapou prác pri riešení problematiky optimalizá-
cie práčovne bolo zhrnutie poznatkov a analýz doterajšieho
režimu aktívnej práčovne na JE T-l. Ma základe výsledkov tej-
to analýzy boli zahájené práce na optimalizácii režimu prá-
čovne v nasledujúcich smeroch:

- miaiaalizáeia množstva pridávaných praoíoh prostriedkov
pri zachovaní potrebnej pracej schopnosti /PS) a dekonta-
minačnej účinnosti (Dt?)

. náhrada nedostatkových pracích prostriedkov dostupnými
pracími prostriedkami z domáceho trhu

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

~ úprava prevádzkovýoh predpisov práčovne.
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Blaianla problematiky prebieha v úskej aúilamoatl hlav-
ného rieiiteíakého pracoviska - Výskumného úataru jadrových
elektrární a příslušnými specialisovanými pracoviskami - ifJT
Sež, lÍJř Zbraalav, VÚT? Rakovník*

DieltSie výsledky riešenia aú overované, reap* aplikované
besprostredne v praxi aa úäinaaj poaooi praoornlkOT pravádsky
.JX A-l iT-1.

2 . •»HBgf.AT> SUCÍSWBHQ 3TAW TRQHffliáXHOr fRAFIA.

Problematika prania aktívneho prádla sahrňnje rieienie
- výber pracích proatriedkev
- vhodné teohnologieké postupy.

Hlavné požiadavky, ktoré aú kladené ma praoie proatried-
ky pouiívamé aa prania aktívneho prádla v JE aú:

- dobrá praoia aehopnoaf
- svýianá dekontamiaačná účiaaoai
- aožnoet spracovania vsniknutýeh odpadnýoh v3d aoatup-
nými teohnológiami.

Dosiahnutie požadovaných vlaatnoatí ja T prinoípe možné*
- výberom vhodných praoíoh prostriedkov, ktoré používajú veí-

kopráSovne a prísad, ktoré zvyšujú Dtf

- vývojom nového praoieho proatriadku, ktorého zloženie ja
limitované požiadavkami vyvolanými následným apraoovaním
taohnologiokýoh vôd (níska penivoaf, níska aoínoaf pre
apraoovanie odpadnýoh vdd na odparka, nižií obaah foafátov,
síranov, uhličitanov, tensidov a komplezotvornýoh látok pra
spracovanie odpadov ealoženýoh na odstránení aktivity ale-
bo tensidov, reap, oboch složiek (napr. urážaním CaO).

tfplné vylúSanie niektorých složiek ako aú tensidy, fos-
fáty, komplezotvorné látky napriohádsa do úvahy, pretože prá-
ve tieto látky saiafujú detergenčaú a dekontaminaonú Ú5in-
noa{*

E splneniu požadovaných oielov je možné tiež přistupo-
vat smenou technologických poetupov (počet praeíeh kúpeľov,
doba prania, teplota, pomer lásne, atupeň plnenia).
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2.1 Zloženie a požadované,vlastnosti pracioh prostriedkov

Základnou úlohou pracieho prostriedku pri praní kontami-
novaného prádla je odstranit velkú nečistotu z textilného aa-
teriálu a dekontaminovat na najnižiiu prípustnú hodnotu (3).
Toau napomáhajú účinne i laliie faktory praoleho prooeau, ako
je aaohanioké pôsobenie, teplota Tody a doba prania.

Celý prooei j* sloiltýa fyzikálno-oheaiekýfi d«joa.

2.2 Dávkovania praoioh prostriedkov

Ha dávkovanie praoioh prostriedkov vplývajú tieto fakto-

- trrdoet Tody
- anožstro pranýoh textilii
- stupeň snečiatenia textilií
- stay textilií (suohé, naaodené, predprané)*

DáTkovanie praoioh prostriedkoT pra prania aa obvykle
stanoYuje konoentráoiou T g/l kúpela, niekedy T anoiatra
vztiahnutom na 1 kg suchého prádla.

3. EXPEBmBHTfora OVEROVANIE PHA.CÍCH POSTOPOT

7ý'aax praoíoh prostriedkov pre experinentálne práce bol
urobený na základe týchto funkčných vlastností:
- pracia schopnost
- antiredepozicná schopno-*
- bieliaea schopnosť
- vplyv na textilný -aatarlál
• pasenie.

Overovanie dávkovania praoioh prostriedkov a úprava
technologických paranetrov aa uskutočňovala najprv a neak-
tívnym prádlom na práčkach ?AC-8 3? a • aktívnya prádloat v
bubnovej automtickej práčke Tatraaat 245.2.

Po získaní vyhovujúcich výsledkov sa pristúpilo k overo-
vaniu upraveného postupu na prevádskovoa rariudaní používa-
noa v Špeciálnej práčovni JE T-l.
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3.1 Experimenty vykonaný-T_prágjce-APC-6 3? a Tatramat 2^5.g

T práike PAC-8 37 boli uskutočnené experimenty • použi-
tin praoích prostriedkov, ktoré boli na domáoom trhu a nlC'•'.',
li ako SiastoSná náhrada Alfy a Zenitu, ktorýoh T roku IS^c
bol nedostatok. Boli použité predpieraoie a pracie prostried-
ky: Polio, Tix 80, mydlo, Rony. Tieto praoie prostriedky boll
hodnotené s hiadiska PS, penenla a obsahu vybranýoh parame-
trov v odpadných vodáoh (1). Ma svýienle vyéšl*ho stupňa be-
losti bol aplikovaný do 2. prania peroxid vodíka, ktor$ sa
dávkoval v koneentráoil 2 ml (25% H2<>2 na kg suchého prádla
so 60 g MgSiO-j na kg prádla na stabllisáoiu HgOg. la snížeaie
penenia «a dávkoval odpeňovaoí prostriedok (OP) Lokosan HD 7
ako 0,5 % roztok v detergente. Obsah tensidov (35-250 ag LS.
•1 ) v odpadnýoh vodáoh cnaSne kolísal. Je to oožné vysvet-
liť nerovnoraexnosiou vypierania tensidov s textilií a práve
použitie DEMI vody na pranie spôsobuje ioh {ažile odstráne-
nie.

Osobitná pozornosť sa venovala experinentom s praoía
prostriedkosi Roay, ktorý bol použitý i na predpieranie • ako
Jedijiý praoí prostriedok prichádza do úvahy pre pranie konta-
minovaného prádla v špeciálnej práčovni ako reálna n^hT^nla
Zenitu a Alfy (2).

3.2 Experifjfnty^vykonané y..prýčkej?A9-gl D s_aktívny j?rádlo»

T práčke PAC-91 D boli vykonané experimenty s aktívny*
prádlom kontaminovaný* 370 kBq.sT2 ai 550 kBq.si"2.

Cielom experimentov bolo t
- overil zníženie dávkovania Zenitu a Alfy, upravenie dávko-
vania Syntronu B a vylúSenle HMFRa

- overil praoí prostriedok Rosy s prísadou Syntronu B*

Z vykonaných experimentov a sískaných výsledkov bol se-
stavený najoptimálnejší postup pre pranie aktívneho prádla
kontaminovaného do 550 kBq.m"2 s nasledujúcim dávkovaním:

namáčanie - ooa 16-18 hodín Alfa 10 g na kg suchého prádla
Syntron B 6 g " " " •
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pranie - S0°C Alfa 12,2 g at kg euobábe prádla

Syntron B 1 c " " " "

- 90°C Zanlt 12,2 g • • • •

Tento •pôsob prania aktívneho prádla bol &aradený do

normálneho používania v špeciálnej práčovni JE T-l ako atan-

dardný teobnologioký poatup od januára 1982, fiía boli sáro-

vea reali*ované výsledky výekuau r praxi.

4. ODTAHUJ TOPy ZO ŽľBClXugJ ?BXČOVHZ

Odpadne vody, vsnUcajúos v aktivnoj ôa«ti ip«cláln«J prá-

éovne, *ú d»l»né od al««ta vcnlku a odd«l«n« vrpúiíaní do aa-

•o»t»tnýoh nádrží.

Spracovania, r*ap. sncikodňevanl* práôov«nBkýoh vod prl-

caáa BO seoou niektoré •p»clíloké probleaqr, ktoré sú odlliné

od spracovania íxtýoh hkU. Obsahujú pr»dovi«tkýa snaSa* •noŽ-

0tvc tsnsldov, cca 60 - 110 LS^l a fosfátov, 5o v»dl» k nit-

noetl pr»ča«tlt{ vodu nl«.l«n rédlocbeaioky, al« i obcalokj.

fritoamost tentidov «ta£uje použití* poatupov pouiívanýoh pra

ostatné RAOr tj* odparovanie, sráíani*. r»sp. vpolusráiani*

a aurbola na organlokýoh alebo anorganlekýota aortwatooh.

Výsledná voda, okraa aniónaktívnyon tanzldov a aydla,

oúsahuje fosfáty (90 mg.l" > a £DTA. Z katiónov prevláda mo-

ai.it. Aktivitu u - 1700 Bq.l~") predstavuj ú hlavné rádionui-

lidy Ca, Co, Ag, Un, Pe, ďr.

Hlesenle uvedenej problenatlky prebiehalo (a prebieha)

v ušitej spolupráci ÚJV hei, ÓJľ Zbraslav, VÚJE Jaalovaké Bo-

taunioe a vtfjT Rakovník B clelon optlaalisovat oelý prooee ••-

čírwijuci pranire » končiac likvidáciou výelednynh práíovenskycb

odpadních vód. Clelom je ná.lei taký práci prostriedok, ktorý

by prádlo dobre dekontasdnovel, pričom vzniklé vody bj bolo

mbžn« s pracovat erář.auin, alebo trážanxu a eorbSnou technoló-

giou pri nižiei spotrebe obenijcálio. s aeniía objeaoa vzniklé-

ho kalu.
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T múSmmnam období prabiabajú skalky • »orým prmoim pro-
•trlodkoa (BMO) s kontaalnovanýB prádlo* T bubnov*j autoamtio-
k*j práBk* Xatraaat 245*2 a po loh vyhodnotení aa pr*jd* aa
jaho niialnUímiT T

1) llHwra«vá i . i
Optlaallaáola dávkovania vybxan^oh domáoioh pzaolah pro-
atriadkov a tooboolósia pzamla na Jl T-l, apráva ttfjZ
9. 153/«2, Jalov#kí Sofami** Január 1963.

2) Burlíkavá T. t
Spolupráo* při vývoji postupů při dakontaaiaaol prádla a
odivů a výběru prmoíoh prostřadků, HS a ?ťJI 01/2/81-IT,
T A B Kraba, proainao 1982.

3) Xravádskový pradpla pr« prwádsku ipaelálaaj práSovn*
T-Sl, o k t ô W 1978.

4) Zroeháakft !•:
Spolupráo* při ř*i*ní výsknanáho úkolu 01 "Vývoj postupov
dokontaalaáoi* jadrových •l*ktrární a Siatanl* kvapalných
HAO" saaaraaá na probléay dakontaslnae* prádla a odivů,
HS a TtfjK 5. 9140/8/82-85, fÚFS Bakavník, Urtopad 1982.



- 116 -

Ing. Ján T i m n I á k , CSc.
Výakusmý ústav jadrových, elektrární, Jaslovaké Bohunice

KOHCKNTROVAHIE RÍDIOCÉZIA Z VEĽKOOBJEMOVÝCH VZORIEK

VOD HKXAKYAHOŽELEZNATABOM ŽELEZITÝM

1. ÚVOD

SchopnoB\ hexakyanoželeznatenov viezat ióny cézia je sná-

ma už od 20. rokov tohoto storočia,no nebola hneä využitá v

analytickej chémii. Prvý krát aa reíerovalo o použití hexakya-

ncželeznatanov ne oddelovanie cézia až v roku 1956 £1J *

Cézium sa velmi pevne viaže, v dôsledku veíini blízkej velkos-

ti iónu cézia a kryštalickej mriežky hexakyanoželeznatanu,na

hexekyanoželeznaten meďnatý, kobaltnatý, zinočnatý a železi-

tý £ 2 j .Ani po jednoročnom skladovaní týchto hexekyanoše=

leznatanov sa nenašiel pokles väzobnej schopnosti voči cézium*

Mechanizmus vazby cézia na hexakyenoželeznateny sa vysvětluje

iónovou výmenou cézioveho iónu za ión alkalického kovu.

V súčasnosti sa kexahyanoželezcstany v analytickej ché-

mii využívajú bučí ako zrážadlá, alebo ako vymienače iónov pre

oddelovanie cézia z vodných roztokov morskej vody, povrcho-

vej vody, pitnej vody, zmesi štiepnych produktov, vyhoretých

palivových článkov a z rádioaktívnych odpadov.

2. POPIS EXPERIMENTOV

K 500 car destilovanej vody s 10 cnr koncentrovanej HC1

ss pridalo 2 cnr 0,5 mol.dm"^ hezakyanoželeznatann sodného.

E tomuto roztoku sa za stálého miešania pridalo po kvapkách

2,9 cnr 0,5 mol.dm"-' chloridu železitého. Získaná suspenzia

as miešala ešte 2 min. a nechala stál 24 hodín.

Pc 24 hodinovom stáni sa zrazenina hexakyancželezäatanu

železitého přefiltrovala cez filtračný papier PILTRAK č.390,

ktorý bol vložený v BQchnerovom lieviku. Zrazenina heiahyano-

železnatanu železitého vytvorila na filtračnom papieri tenký

film.
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Eádiocézium z veíkoobjemových -vzoriek sa zachytávalo
filtráciou vzorky cez pripravený vymieňač iónov. Po skonče-
ní sorpcie sa'filtračný papier s hexakyanoželeznatanom ne-
chal vysušil pri laboratórnej teplote a jeho aktivita sa me-
rala velkoplošným detektorom beta žiarenia (TESLA ESB 213).

3. VmtMICKŽ MODEL IÓNOVEJ YŽUEBI .

Dynamický model iónovej výmeny zachytávania cézia na
tenkom filme hexakyanoželeznátanu železitého vychádza z dvoch
predpokladov. Prvým predpokladom je, že všetky častice kvapa-
liny, z ktorej aa cézium zachytáva, sa zdržia vo filme hexa-
kyanoželeznatann rovnakú dobu. Druhý vyplýva z kinetiky ió-
novej výmeny a predpokladá, že proces iónovej výmeny je che-
mickou reakciou I. poriadku.

Hmotnostná bilancia iónovej výmeny césia pre diferenci-
álny hmotnostný element vymieňaSa iónov dm pri ustálenom sta-
ve má tvar

r 0 « * t o * T f a C s * vf ( aCs " d aC B> • ° < 1 >
kde r C aJe rýchloeí zachytávania oézia na iónomenič, a _ je
rádioaktivita cézia v kvapaline, z ktorej ja zachytávaný,
da C g je infinitezimálna smena aktivity cézia v kvapaline,
s ktorej je zachytávaný a v f je rychlost filtrácie.

Úpravou rovnloe ( 1 ) vznikne vzlah

T f d a C s " 'Ca'*"1 ( 2 >
Integráciou tohoto vzlahn pre hraničné podmienky, ktorá vy-
plývajú z geometrie laboratórneho zariadenia a zavedením vý-
íažku procesu iónovej výmeny, ktorý je definovaný

n0a0 " aCak

vsnikne vzšah

m
. ^ . 1 . ( 1 .
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kde k C e je konštanta rýchlosti chemickej reakcie I.poriadku.
Z tohoto vztahu vyplýva, že ak proces iónovej výmeny sa môže
popísoí kinetickou rovnicou chemickej reakcie I.poriadku, po-
tom závislosí ln(l-RCs) = f(m/vf) je lineárna. Hodnota smer-
nice tejto priamky sa rovná konštante rýchlosti zachytávania
sézie na hexakyanoželeznatane železitom.

4. VÍSLEDKľ A DISKUSIA

Vzájomný súvis rýchlosti filtrácie a hmotnosti vymiena-
čs iónov na iónovú výmenu je jasný z rovnice (4). Výsledky me-
rania velmi dobre odpovedajú tejto matematickej predstave pri
pomeroch-hmotnosti iónomeniSa a rýchlosti filtrácie v rozme-
dzí 0 - 0,1 kg.s.dm"-3. Závislosí ln(l-RC)J) ako funkcia pome-
ru m/vf je na obrázku 5. 1 •

Dobrá zhoda experimentálnych výsledkov a matematického
modelu sa overovala na modelových, ale aj na reálnych vzor-
kách povrchových vôd* V modelových vzorkách sa imitoval vplyv
rádionuklidov, ktorá sa môžu s ^'Cs vyskytovat v povrchových
vodách ( Co a ? Sr) a taktiež vplyv iónov alkalických kovov
a alkalických zemín.

Na základe týchto výsledkov sa vypraoovala metodika sta-
novenia *"Cs vo veíkoobjemových vzorkáoh povrchových vdd*
Týmto spôsobom sa v troch rôznych vodách stanovil obsah *'Cs
a pre porovnáni sa obsah J'CB stanovil aj gamaspektromet-
ricky. V tabuíke S. 1 sú uvedené výsledky stanovenia ^ O B
oboma spôsobmi.

Bavrhovaný
postup Gamaspektrometria

Povrchová voda 137 C s 137 C s 134Cfl

mBq. dm"-3 n»Bq,d«"3 «Bq.d«"3

Hron - Kaina 1 - 1 . -
Telinský p.- Mochovce 5 * IB % 4 * 20 %
Dudváh - Žlkovce 92 - 7 % 77 * 4 % 17 * 15 %

Tabulka S. 1 Porovnanie gamaspektronetrických aeraní
s navrhovaným spôsobom stanovenia rádiocézia
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Z výsledkov je vidiet, že rozdiely medzi jednotlivými
postupmi sú velmi malé. Z toho teda vyplýva, že tento spôsob
koncentrovania rádiocézia sa m3že použit i pre stanovenie
137•"Cs v povrchových vodách*

5. ZĹVER

Záverom je možné konštatoval, že využitím malorozpust-
ného hezakyanoželeznatanu železitého ea vypracovala jedno-
duchá a rýchla metodika pre koncentrovanie a v niektorých
prípadoch i pre stanovenie jedného z najvýznamnejších štiep-
nych produktov J ÍCs. Navrhovaným spôsobom sa môže cézium
stanovil so srovnatelné menšími nákladmi vo väčšom počte vzo-
riek povrchových vod z bližšieho, ale aj širšieho okolia ja -
drových elektrární.

6. LITERATÚRA

1. TBIUÍXK J.: Príspevok ku koncentrovaniu rádiocézia z velko-
objemových vzoriek povrchových vôd, Kandidátska dizertačná
práca, VÚJE Jaslovské Bohunice, 1983

2. STAHÍ J., SYRŠ U., MAEHOL U.: Separační metódy v
mii, Academia nakl. ČSAV Praha, 1975
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I n g . Mojmír O b d r ž á l e k , CSo.
BBIkr. Tatiana K o p u n e o v á +

EMDr, Jozef* x. £ š k o T á
BBDr. Stbuldlav J a n • 5 k a

Výskumný ús tav jiidrových e l e k t r á r n i , Jas lovaké Bohunloe

+ Výskumný ús tav vodného hospodáratva, B r a t i s l a v a

XOHCEHTROVAHIE A SBPAHÍCIA VYBRAHÍCH EXDIOHUKLIDOV 20
VZORIEK VÔD SPOIOÍSÍM ZRÍŽÁSÍM

ÚVOD

V súvisloBti s rozvojOK jadrovej energetiky je jedným
z aktuálnych problémov sledovanie úrovne rádioaktivity v
hydrosfére, najma v povrchových vodách priamo ovplyvňova-
ných vypúšťania prípadní unikni rádioaktivity vzniklej v dô-
sledku prevádzky jadrových elektrárni.

E najvýznamnejšia rádioaktívnya kontaalnantom hydrosfé-
ry okolia jadrových elektrárni patria dlhodobé rádionuklidy •=
štiepne produkt;ir J Sr a JICa a korózny produkt Co, ktoré
spolu s trícion tvoria významnú a z dlhodobého hfaflialca roz-
hodujúcu čast aktivity uvolňovanéj z jadrovej elektrárne.
Preto je venovaná značná pozornoat'problematike stanovenia
týchto rádionuklidov vo vodách. Vo vtfjE sú v spolupráci s
vtfVH Bratislava rozpracovávané netódy stanovenia rádioizo-
topov stroncia, sézia a kobaltu založené na spoločnom sráže-
ni týchto prvkov. Tieto postupy vychádzajú so starších me-
todík stanoveni* 9 0Sr, 1^ 7Ca a 1 4 4Ce /I/, pripadáš ̂ Sr,
1 3 7 C s , 6 0Co a 6 5Zn /2/ v morskej vode a sú vhodné i pre ob-
jemy rádovo lo - 100 1, nakoíko analýza bežných objemov vzo-
riek (rádovo liter), nie je pri velmi nízkych koncentráci-
ách, resp. aktivitách stanovovaných zložiek vždy posta&ujú-
oa.

řrinoíp výohodzíeh metodik je rovnaký. Sledované rádio-
noklldy sa zrážajú spolu mo svojimi nosičmi a smeaná zrase-
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ala* aa po odděleni aalej spracováva. Stroncium aa zráža eJco
uhličitan, eéziua a kobalt vo íorae snesných hexakyanoželez-
aatanov. Je prltoa vhodné využit spolupôsobenie hydroxidu že-
lezitého; v ta&om prípade ide o koagulačné zrážanie /3/.

•ajprv bola odskúšaná a zavedená metóda stanovenia ^Sr
a ^ 7 C a prípadne i ^^Ca /4/ vychádzajúca z metodiky atanove-
nia *°Sr, 1 3 7Ce a 1 4 4Ce v morskej vode /I/. Bolo čistené, že
na saesnej sneenine sa čiastočne - približne 6% - zachytával
i prítooný Co /4/, So bolo c híadiska možnosti analytioké-
ho využitia aálo. fiozilrenie tejto netódy spočívajúoe v pri-
daní neaktívneho kobaltu ako nosiča do vzorky aioe viedlo
takaer ke kvantltatívnenn vyxrižanin kobaltu, vznikajúca zra-
zenina bola ale príliš jemná, nedostatočne sedimentovala a
pri filtráoii prechádzala z velkej oaatl cez obyčajný fil-
tračný papier. Tento postup zrážania tedy nie je vhodný pre
velké objemy vzoriek, kde sedimentéoia je prvým krokom k od-
daleniu zrazeniny od roztoku /5/. Boli preto skúšané d*aliie
modifikácie súčasného rrážania stroncia, oésia a kobaltu s
oieíom najsi postup, pri ktorom by vznikala hrubšia smeaná
zrazenina, ktorá by v priebehu jedného dna dostatočne aedi-

Atovala a neprechádzala by oez obyčajný filtračný papier.

řoužité chemikálie, rádionuklidy a prístroje. Boli pou-
žité aaaledujúoe chemikálie, roztoky boli pripravované roz-
pustením odváženého množstva chemikálie v destilovanej vode,
prípadná riedením destilovanou vodou:
nosič Sr, p.a - 20 mg Sr2+/ml
nosič Cs, p.a - 10 mg Cs+/ml
nosič Co, p.a - 30 Co2+/ml
roztok *e v 1 M HC1 - 10 mg Vt^/ml
nosič 0a, č. - 45 mg Ca 2Vml
0,5 M K4P»(OT)6.3H20, č.

0,8 M >a2 C C3' *'
kryštálová aôda, obohodný preparát - aóda na pranie
HC1, p.a. - kone.
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Štandardné roztoky ^Sr, 1 3 7Cs, 6 0Co a 5 8Co, boli pri-
pravené riedením etalónových roztokov dodaných tfvWR Praha.

Na oddelenie zrneau*j zrazeniny filtráciou bol používa-
ný obyčajný filtračný papl«r.

Ha meranie gama aktivity kvapalných vzoriek pri modelo-
vých, experimentooh bola používaná detekčná jednotka NKG 315
• Kal /TI/ studnový* kryštálom 100 z 100 nm typu SEW - 1U04,
ktorý bol pripojený na spektrometriokú jednotku NZG 201 A
/Tesla Vráble/. Vzorky o objeme 5 nl boli merané v 10 ml
sklenných ampuliaoh.

Na meranie beta aktivity vzoriek ^ S r bola používaná sú-
prava HRB - 213 / Tesla Premyslení/. Alikvoty o objeme 2-5 ml
boli na meracích miskách odparené do sucha, aktivita bola me-
raná po dosiahnutí rovnováhy medzi ^Sr a i, t.j. aai po
troch týždňoch.

Pracovná metodika: Na základe dostupných údajov /I,2,3/
a tiež výsledkov štúdia súčasného zrážaníft stroncia, oézia
a kobaltu vo VIÍJE /4,5/ boli skúšané rôzne modifikácie súčas-
ného zrážania stroncia, oézia a kobaltu v jednej vzorke. Mo-
delové experimenty boli uskutočnené s 200 ml vzorkami vody.
Vzorka sa okysalí knc. HC1, potom sa postupne pridávajú jed-
notlivé nosiče a činidla. Po pridaní nosičov sa vzorka ozna-
čí prídavkom Štandardného roztoku rádionuklidu a po premieša-
ní sa odoberie 5 ml Standardu na meranie aktivity. Po pridaní
každého činidla sa vzorka dôkladne premieša, kryštalická sóda,
prípadne aj bezvodý uhličitan sodný a hezakyanoželeznatan dra-
selný sa pridáva po rozpustení v menšom množstve vzorky za
tepla. Pri spracovaní väčšieho objemu vzorky sa množstvo pou-
žitýoh činidiel úmerne zväčší.

Po odstatí sa na druhý den odoberie 5 ml roztoku nad
zrazeninou na meranie aktivity, zrazenina sa potom odfiltru-
je a z filtrátu sa odoberie 5 ml na meranie aktivity. Stupeň
odstránenia aktivity z roztoku zrážaním a sedimentáciou (zrá-
žaním a filtráciou) sa vypočíta podía vzíahu
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- A,
100 (1)

Ast
kde A B t je aktivita štandardu, Ag je aktiTita roztoku nad
zrazeninou a A f je aktivita filtrátu.

VÍSLBDET A DISKUSIA

Bádiostopovaoou metódou bol odskúšaný celý rad aodifi-
kúcií postupu spoločného zrážania stroncia, cesia a kobaltu
v modelových 200 ml vzorkách. Ako vyhovujúce aa ukázali na-
sledujúce spôsoby zrážania:
0,2 ml HC1 + 2 m g S r + l m g C s + 3 n g C o + etalónový roztok
rádionuklidu - 5 ml štandard + 170 mg K4Fe(GB)g • 3^0; Jal-
ší postup sa v jednotlivých modifikáciaoh líšil:
1) 3 hodiny státie, -t- 1 mg P* + 40 mgCa + 170 mg bezvodého

Se^COy 1 hodina státie, + 2,4 g kryštálovej sódy
2) 3 hodiny státie + l m g ř e + 40mgCa, 1 hodina státie,

+ 2,86 g kryštálovej sody
3) 1 hodina státie + l m g F e + 40mgCa + 170 mg bezvodého

Ha 2C0 3, 1 hodina státie + 2,4 g kryštálovej sódy
4) 1 hodina státie + l m g P e + 4 0 m g C a + 2,86g kryštálovej

sódy

Výsledky odskúšania týchto spôsobov zrážania sú uvede-
né v tab. 1. Stupeň odstránenia aktivity z roztoku bol vy-
hodnotený podía vzlahu (1).

Z uvedených výsledkov je zrejmé, že doohádza takmer ku
kvantitatívnemu vyzrážanlu stroncia, oézia i kobaltu, pričom
zmesná zrazenina dobre sedimentuje (vysoká hodnota %S) a dá
sa od roztoku oddělit filtráciou bez obyčajný filtračný pa-
pier. Uvedené postupy sú teda vhodné i pre veľkoobjemové zrá-
žanie stroncia, oézia a kobaltu. Aktivity pridávané do mode-
lových roztokov a doby merania aktivity vzoriek boli volené
tak, že chyba spôsobená meraním neprevyšovala - 2% hodnoty
%S .alebo %P, Ako najmenej pracný a časovo najvýhodnejší sa
ukazuje postup č.4. Zložitejšie postupy 1 - 3 sú bližšie po-
vodne navrhnutým metódam pre morskú vodu /I,2/.



- 125 -

Tab. 1 Spoločné zrážanie stroncia, oézia a kobaltu, Jtó,
%g - stupeň, odstránenia aktivity s roztoka zrážaním
a sedimentáciou, resp. zrážania a filtráciou oez oby-
čajný filtračný papier.

voda postup značenie

destilovaná

1
1
2
2
2
3
3
4
4
4

137,

58,
0a
Co

137,0«
58,

137,

90

137!
60,

CO
Ca
^Oo
!•*
Ca

00

57
97
96*
99
93
95
94
93+

96
93

97
96
98*
96
94
97
97
93*
96
96

97
99
97*
95
98
96
97
93*
96
96

97
98
95+

97
95
98
99
95*
99
99

Dudváh
Žlkovoe

1
1
2
2
2
3
3
4
4
4

137
60,
90,

Ca
Co

137
60,

137
60(

90,
137

60,

Sr
Ca
' < *
Ca
00
Sr
Ca
Co

i--ŕ:

• ••í
•*-*•••)

s •
fífc

+ priemtr 1 dTOOh Týaledkov

II
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Bolo tiež overené zrážanie kobaltu obdobnou metódou,
pričom bolo používaná meníV množstvo chemikálií, oo má vý-
znam najma pri veľkoobjemovom •••.:< 4 žaní /6/« Ukázalo sa, že vý-
iažolc koncentrovania kobali', ae arože pre rôzne typy povrcho-
vých vôd výrazne líšit (okolo 95% pre voda z Dudváhu 65 -
-78% pre vodu z Dunaja). Pri äalšom vývoji metódy apoloSné-
ho zrážania bude vhodné overil navrhnutý postup pri nižšej
spotrebe ohemikálií pre rôzne typy povrchových, vôd*

Postup č. 4 bol využitý pri stanovení rádioizotopov oé-
zia a kobaltu v povahových vodách z okolia jadrových elek-
trární v Jaelovských Bohunioiach. Uvedené rádioizotopy boli
v zmesnej zrazenine stanovené gama spektrometricky. Ako one-
mický výtažok bola použitá hodnota podía modelových experi-
mentov (tab.o,l). Výsledky sú uvedené v tab. 2,

Výtažok konoentrovania kobaltu bol pri odbere vzoriek
23.5. overovaný metódou atómovej adsorbčnej spektrofotome-
trie, v oboch prípadoch dosahoval hodnotu približne 95%, kto-
rá :jí? *?o veími dobrej zhode s výsledkami modelového štúdia
.z ážania (tab. 1). Porovnanie výsledkov analýzy paralelných
vzoriek (odber 4.3.1984) svedčí o dobrej reprodukovateínos-
t-í celého postupu odberu a analýzy.

Tab. 2 Stanovenie 1 3 4Cs, 1 3 7Cs, 6 0Co v povrchových vodách
z okolia EBO, E. - kanál, D - Dudváh

- d a -

li - 20
K - 45
D - 25
D - 45

K - 45
D - 45

objem

1
1
1
1

1
1

4.

2 3 .

odber

5.1984

5.1984

40 í 3
48 í 4

4 Í 1
4 í 1

12 í 2
5 ž 1

aktivita
131

930 i 19
1030 Í 20

111 t 5
104 í 5

94 + 4
35 * 1

/mBq.l"1/
lem 6ora

KtB I/O

55 + 4
76 i 5
12 ± 2
11 1 2

22 ± 3
10 ± 1
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POLOVODIČOVÍ SPBEIROMETfilA VZOBIEK DHOVÍHO SBDIMBHTU
V PRIRODZENE VIflKOM STAVE

Pri radovom odbere vzoriek v ten istý deň sa pre veí-
koobjemové analýzy odoberie značné* množstvo sedimentov. Kla-
sický spôsob sušenia a honogenizáole vzoriek pred veíkoobje-
movým gamaspektrometrickým merania je Sašovo aj kapacitne
(preistory) veími náročný. Preto pre vzorky pribiwínýoh dno-
vých sedimentov bol odskúšaný rýchlejší a menej praoný spô-
sob priamej gaoaspektrometrie prirodzene vlhkej vzorky sedi-
mentov .

Pracovný postup:

Spojená vzorka dnového sedimentu sa po odbere hneá zho-
mogenizovala v prirodzenom, malom nadbytku vody dôkladným
premiešaním vo väčšej PE - nádobe* Pritom sa zo vzorky od-
sfcťáiiili hrubšie nečistoty, pripadne ojedinelé kamienky.
Potom sa kašovitá vzorka sedimentov preliala do meracej
1 1 valcovej PE - nádoby, v ktorej sa vzorka nechala usa-
dií.

Už po niekoíkýoh hodinách po odstáti bolo možné pozoro-
val vytvárajúci sa vodný stĺpec nad vzorkou sedimentu, kto-
rý sa časom zväčšoval (niekoíko mm/hod.). Ha druhý den po
odbere sa výška vodného stĺpca už nemenila* Tento vodný
stĺpec bol zo všetkých vzoriek radového odberu odstránený
pipetou. Vážením sa stanovila hmotnosť prirodzene vlhkej
vzorky a podía výšky stípoa vzorky vypočítal objem a nako-
niec hustota vzorky.

Vzorky sa potom podrobili Ge(li) - spektroaetriokej ana-
lýze, tfčinnosí detekoie I(E,h, 9) aa určila výpočtom podía
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vzorca, zohíadňujúoeho závislost účinnosti od energie žiare-
nia E, výšky h -a hustoty vzorky TO valoovej nádobe prieme-
ru 10 on /I,2/:

(h+hp)"
1exp(-/u.9 -h e f)

kde A y, h sú kalibračné konštanty určené z meraní zmeané<-
ho kvapalného etalonu rádlonuklidov A /

06- sicirnloa log-log lineárnej závislosti účinnosti
od energie žiarenia

/U s /Q (E) - hmotnostný koefioient zoslabenia gama-kvánt.
Po meraní • trvaní 3000 a aa vzorka vyauiila pri 105°C a
drvenia a kvartovanía zhoaogenlzovala. ^homogenizovaná vzor-
ka aa opatrne prenleala do neraoej 1 1 PS - nádoby a znova
podrobila gamaapektroMtriokeJ analyse.

Vyaledky a diakuaia

Merné aktivity 1 3 7Ca a ^ o atanovené priamou Ge(Li)
•pektrometriou pribreinýoh dnovyoh sedimentov aú uvedené
v tab. 1. Vzorky boli odobrané aai 1 • od brehu pozdĺž to-
ku Dudváhu po zaústěni odpadného kwnála z areálu BBO. Jed-
ná aa o dnové aedlnenty v ktorom prevládali jemné frakciet

zastúpenie ktorých je uvedené v tab. 2.

Z porovnania vyaledkov oboch stanovení v tab. 1 vidieť,
že zhoda výsledkov je podía očakávania velmi dobrá. T shomo-
gcnlzovanej prirodseae vlhkej vzorke jaanýoh sedimentov ne-
doohádza počas jeho usadzovania v meraoej nádobe k výrazné-
mu prerozdeleniu aktivity po objeme vzorky.

Hernú aktivitu vyeuieného sedimentu mošno určil atano-
venim pomeru hmotnosti prirodzene vlhkého a vysušeného se-
dimentu z malej reprezentatívnej časti vzorky (napr. 50 g).
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Tab* 2 Hmotnostně zastúpenie frakcí (%) v pribrežnýon dno-
vých sedimentoch Dudváhu (2.-3.10.84), M-miesto
odberu, F-frakcie

• F/Jiun/
M

1
2

3
4
5

<0,09

46
78
50
42
43
45

0,09-
-0,25

44
22
38
51
51
49

>0,25

10
0

12
7
6
6

P
M

7
B
9

10
11
12

-CO,09

91
93
32
81
67
95

0,09-
-0,25

9
č

41
17
32

4

>O,25

0
1

27
2
1
1

Použitý vzorec výpočtu účinnosti umožňuje orientač-
né stanovenie rádionuklidov v prirodzene vlhkej vzorke se-
dimentu aj hneď v den odberu vzorky. Ze výšku h sa dosadí
stredná hodnota výšky vzorky sedimentu pred a po meraní.

Literatúra
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Tabc 1 Aktivita Cs a Co v priemerných vzorkáoh pribraš-

nýoh dnových sedimentoch (odber 2.-3.10.84) stanov*-

ná v prirodzene vlhkom a suohom stave.

Vzorka

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

K

2

1,7

1,8

1.3

1.4

1,5

1.5

2,0

2,0

1,5

1,5

1.6

Aktivita K/Bq.kg"1 suroviny/

Aktivita/Bq.kg^susiny/

3

5776
5237

10120
9317

3576
3525

4425
4253

9639
9618

5265
5131

12536
13023

10724
10567

4850
5104

3455
3362

603
637

390
366

562
571

207
2124

315
30S

548
588

8351
345

805
820

806
817

330
317

202
202

49
40

Hustota
sedia,
sur.-

sui.

4

/kg.*""3/

1.6
1.5

1.4
1,3

1,9
1.6

1,8
1,4

1.6
1.5

1.6
1.4

1,5
1,0

1,4
1,1

1,9
1,6

1.7
1,3

1,8
1.1
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HADIACNl BEGEHEfiACE PODZEMNÍCH JÍMACÍCH ZAfilZBHÍ

ÚVOD

Více než polovina množství vody dodávané do vodovodní
sítě pochází z podzemních zdrojů. Hydrologické parametry jí-
macích zařízeni se v průběhu jejich využívání mění v* smeru
zhoršování jejich jímací kapacity. Jednou z příčin je biolo-
gicky vyvolaná kolmatace i zanášení filtrační zóny hydroxiky-
sličníky Fei:L1*e M n i V # ) , která podstatně a často velmi rych-
le snižuje vydatnost objektu. Užívané regenerační postupy ja-
ko použiti hydraulických rázů, rušné spůsoby chemických rege-
nerací apod. jsou sice účinné, ale musí •« vždy po určitých
časových intervalech znovu opakovat, protože odstraňují pouze
následek celého procesu stárnutí, nikoliv příčinu javu. Potla-
čení činnosti mikroorganismů zářením gama se zapouzdřených
kobaltových zářičů trvale instalovaných v jinačím zařízení
tvoří základ jednoduché a dlouhodobě účinné metody vyvinuté
a dnes běžně používané v KDB (t), (2).

Regenerace biologicky kolmatovaných studní o vnitřním
průměru přes 1 m pomocí hydraulických či chemických metod je
obtížná. Předložené práce sledovala vyzkoušeni radiační tech-
nologie za těchto podmínek.

POPIS STUDNI

Vnitřní průměr je 3 m, hloubka 9,5 m. Hladina vody kolí-
sá ve výšce kolem 3,5 m od horního okraje betonových skruží.
Studna jímá podzemní vodu Štěrkopískových náplavu, biologicky
kolmatuje 8 byla zde prokázána přítomnost m.j. Thiobacillus
ferrozidans.

Ve vzdálenosti 0,6 m od vnějšího pláště studny bylo vy-
budováno 8 sond, vystrojených ocelovými perforovanými zárub-
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nicemi do hloubky 9 •, které sloužily k pozorování změn
úrovní hladiny podzemní vody během čerpacích zkoušek.

KOBALTOVÉ ZÁBlCE

Byly užity typy vyřazené z terapeutických ozařovačů
a v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů byly
zapouzdřeny do nerezových trubek o vnějším průměru 30 mm
a délce 330 mm, z nichž každá obsahovala aktivitu 1,1.10i3Bq.
čtyři takovéto zářiče byly po schválení a za dozoru hygienic-
ké služby v roce 1979 instalovány do 4 z vybudovaných sonú,
navzájem protilehlých, do hloubky 4,5 m.-

ZUĚNX V PÓROVITOSTI PROSTREDÍ

Ze změn výšek hladiny vody v pozorovacích sondách během
čerpacích zkoušek byly poaocí Jacobova řešení zjištěny prů-
měrné hodnoty transmissibility mezi jednotlivými pozorovací-
mi body a hodnoty efektivní pórovitosti.

Na obr. 1 je v horní části efektivní pórovitost studny
před regenerací. Po mechanicko-hydraulické iv^sneraci objek-
tu došlo k výraznému zvýšení hodnot efektivní pórovitosti.
Během 2-3 let dle zkušeností s rychlostí biologické kolmata-
ce na daném prameništi se hodnoty efektivní pórovitosti rych-
le zmenšují (viz horní část obrázku).

Umístěním kobaltových zářičů do pozorovacích sond (ozna-
čení křížky) se po 13 měsících zjištěné hodnoty efektivní pó-
rovitosti v okolí sond prakticky nezměnily, i když ve vzdále-
nějších místech došlo k jejich zřetelnému poklesu (viz dolní
část obr. 1). Zjištěný poloměr účinností kobaltových zářičů
na dané lokalitě byl 0,4 - 0,5 m, což odpovídá vypočtené dáv-
kové intenzitě 1 Cy/hod na této vzdálenosti při hustotě pro-
středí 2,3 g/cm . Hodnota intenzity dávky je v souladu s pu-
blikovanými údaji (1).

ZMĚNY POVRCHU ZÍR1Č8

Po dvou letech byly kobaltové zářiče umístěné ve studni
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podrobeny inspekci. Byly vyjmuty, převezeny do horké komory
a vyzkoušeny na těsnost, povrchovou kontaminaci a opticky
kontrolovány usazeniny ne jejich povrchu. Bylo zjištěno, že
nedošlo k narušení těsnosti ani vzniku .povrchové kontaminace
nebo nárůstu usazenin na pouzdrech zářičů. Lze předpokládat,
ie konstrukce tohoto typu zářičů bude schopna trvalé insta-
lace nejméně po dobu poločasu rozpadu kobaltu-60, t.j.5,25
roku a pravděpodobně i déle.

ZiVÉR
Provedené zkoušky prokázaly možnost využití radiační

ochrany vodárenských objektů před mikrobiologickou kolmata-
cí v podmínkách fiSSR (3).

LITERATURA

(1) D. Wissel, W. Gerstaer: Waaserwirtschaft Wass»rt«chnik
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KREMÍKOVÉ DETEKTORY PRO KONTROLU RAD1ONUKL1DOVŽ KONTAMINACE

VOSY

1„ Analýze radionuklidové kontaminace vod

Radionuklidové kontaminace vod patří k závažným ekolo-

gickým problémům ohrožujícím lidskou populaci. Lze očekávat,

že s plánovaným růstem jaderných provozů se bude potřeba je-

jí kontroly déle rozšiřovat.

Vzhledem ke stanovení poměrně nízkých hodnot pro nej-

vyšší přípustnou měrnou aktivitu (blíže např. ČSN 83 06 11

nebo CSK 86 8000> a běžným vodárenským technologiím [1] je

žádoucí vysoce citlivý a -pokud možno- selektivní detekční

systém. Většina přípustných koncentrací radionuklidů ve vo-

dách je pod hranicí citlivosti chemických metod, takže je

nutné použít postupy radiometrické s detektory ionizujícího

záření a příslušným detekčním nebo spektrometrickym zaříze-

ním (blíže např. CSN 83 0523).

Za nejvhodnější považujeme křemíkové detektory s povr-

chovou barierou (SiNAu), které při optimalizaci měřicích

podmínek [2j poskytují možnost vysoce spektrometrického

s citlivého stanovení zastoupení zářičů vysílajících korpus-

kulárni zářeni. Přitom vyžaduje většinou radiometrická ana-

lýza vody splnění podmínek pro měření nízké radioaktivity

D3.
Detektory, vyvinuté na našem pracovišti, jsou úspěfině

používány jak pro analýzu povrchových toků (např. v n.p.Povo-

dí Labe, Hradec Králové), tak pro ověření dostatečné radionu-

klidové čistoty vod pro potravinářský průmysl (např. ve spo-
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lupráci s katedrou kvasné chemie a bioinženýrstvi fakulty
potravinářské a biochemické technologie VšCHT,Praha).

2. SiNAu kruhové detektory vyvinuté v UOCHB ČSAV

V nedávné době í43 byly přehledně zpracovány údaje
o SiKAu-detektorech, a to z hlediska fyzikálního modelu, mož-
ných typových rozděleni, základních technologických operací,
různých charakteristik a aplikací.

V tomto sdělení uvedeme přehled některých námi vyvinu-
tých Jcruhových detektorů, které vytvářejí určitou typovou řa-
du (tabulke I). Detektory jsou vytvořeny kruhovým křemíkovým
substrátem, uchyceným mezi dva nosné kroužky. TlouSika sub-
strátu se přitom pohybuje od přibližně 30 /um do 800 Aim, de-
tektory jsou určeny bua pro měření s vrstvou plně nebo čás-
tečně ochuzenou. Energetické rozliSení pro alfa částice Am
se pohybuje od 12 do 60 keV dle provedení a rozměrů detekto-
ru. V případě potřeby jsou detektory umístěny do kovového
pouzdra.

Tabulka 1. Některé kruhové SiNAu-detektory vyvinuté v ÚOCHB
ČSAV

Základní
označení

10
20
50
100
200
500
1000

Rozměr
krouilri
Vnějií

7,9
7,5
11,5
18,0
23,5
38,0
44,0

uchy c*
1. mm
Vnitřní

4,0
5,0
8,0
12,0
17,5
26,0
36,0

Gelk.det.
. plocha

12
20
55
110
240
530
1010

Průměr
Si-substr.,
""

7
7
11
17
22
30
40
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ké senzory. Elektrotechnický ústav CEFV SÁV, Bratisla-
va 1985, atr. 155-159.



- 139 -

MODr« Emil K u n s , CSc.
Inatltnt hygieny a epidemiológia

VODÍTKA SZO PfiO PISKOT VODU 1984

Úpravou ČSN 830611 Pitná voda z r.1978 na základě poia-
davku hlavního hygienika ČSR byla u nás v předetihn realizo-
vána doporučení o radioaktivních látkách, obsažené ve Vodít-
cích pro jakost pitné vody /SZO 1984/* Hodnota vhodná jako
referenční úroveň pro vymezená sereeningová šetření, avšak
zcela nevhodně - a v rozpora i s předchozími doporaSeními
SZO, zařazená mezi limitní, závazná ukazatele, byla přeřaze-
na mezi ukazatele stanovená Jako pojem v rámci normy tomato
poslání nejbližší (i když ne ecela odpovídající). Byly vymeze-
ny kompetentní orgány, která při překročení úrovně stanoví
další vyšetření a opatření i princip jejich rozhodování (vyhl*
59/72 Sb.). Byla vydána ČSB 830523 určujíoí metodiky stane-
vení veličin ukazatelů, na tyto metodiky jsou číselná hodno-
ty referenčních úrovní zcela vázány, v normě jsou omezeni me-
todik jasně ukázána (Xunz 1981)•

To však neznamená, že by tato úprava nebo samo nová do-
poručení bylo postačujícím a vhodným základem pro sledováni
a hodnocení obsahu radlonuklidů v pitná vodě, T jiné analý-
ze (Eunz 1985) na této konferenci jeme odvodili účelnost sta-
novení obsahu jednotlivých významných radionuklidů, a to ne-
závisle na dosažení referenčních úrovní pro stanoveni celko-
vých aktivit. Proto předepsaná ukazatele a spojené s nial me-
todiky nepostačují, tyto metodiky některé významná radionukli-
dy nezachycují nebo přímo vylučují - příkladem je radon, vý-
znamný pro možnost ozáření osob v bytech i pro jeho relativně
snadná odstranění* Tyto metodiky se uplatní více při periodic—
kám ověřováni situace.

Tyto okolnosti spolu se závěrem o nemožnosti stanovení
obecných limitu radioaktivních látek odděleně pro pitnou vo-
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du (Kuns 1985) )• třeba uvážit při rozhodováni, zda a jak
má být otázka radioaktivníoh látek řešena v příští státní
normě o pitné vodě*

Literatura

Kunz, E.: Radiologické vyšetření pitné vody, Jad. energie,
27,6,1981, 232-233, 1981

Kunz,£.: Hodnocení obsahu radioaktivních látek ve vodotečích,
tato konference

SZO: Guidelines for drinking water quality, WHO, Geneve
1984, v 1, 103-107.
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Ing. Ferdinand š • b • s t a, CSe.
Ing. Josef S e d l á č e k , CSc.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha

MOŽNOSTI VYUŽITÍ CELKOVÍCH AKTIVIT ALFA A BETA PŘI KONTROLE

VLIVU JADERNÉ ELEKTRÁRNY NA OKOLNÍ HYDROSFÉRU

Celkové objemové aktivity alfa a beta jako ukazatele
možného obsahu radioaktivních látek v povrchové vodě definu-
je fis. státní norma "Radiologicky rozbor povrchové vody"
(ČSN 83 0533). Přesto, že výsledky stanovení celkové objemo-
vé aktivity se vyjadřují v Bq.l" , nemohou tyto veličiny po-
stihovat stejným způsobem všechny radionuklidy v analyzova-
né vodě a neodpovídají tedy součtu aktivit individuálních re-
dionuklidů, zářičů alfa a beta. Z tohoto důvodu je zcela op-
rávněná snaha autorů návrhu novelizace vyhlášky č. 59/1972
Sb. o ochraně zdraví před ionizujícím zářením, aby monitoro-
vání výpustí a okolí JE nebylo založeno na měření celkových
aktivit, ale používalo se jen k rychlé signalizaci odchylek
od normálního stavu.

Ke stanovení celkových aktivit lze s výhodou použit pro-
porcionální počítače s antikoincidenčním stíněním mízké post
dí, možnost rozlišení záření alfa a beta u jednoho prepará-
tu). Takový přístroj uvedla na trh také Tesla Přemyilení
pod označením NA 6201 Měřič nízkých aktivit alfa-beta.
V tomto příspěvku jsou diskutovány možnosti využití tohoto
přístroje pro stanovení celkových aktivit vzorků hydrosféry
pomoci pracovních metodik /I/ navržených tak, aby výsledky
stanovení co nejvíce odpovídaly skutečné kontaminaci hydro-
sféry. Dále je analyzován vliv výběru kalibračního radionuk-
lidu a plošné hmotnosti měřených preparátů na výsledky sta-
noveni celkových aktivit. Na výsledcích analýk vzorků hydro-
sféry z oblasti jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice je
demontrováno, které složky hydrosféry je vhodné sledovat
v rámci programu monitorování hydrosféry okolí JE. Výsledky
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rovndi prokecaly, le stanované etikové aktivity áobfe posti-
huji obsah individuálních radionuklldů v analytavenych vzor-
cích.

JCe studiu vlivu kalibračního radionuklléu a plošné
haotnosti Bořených preparátů na výsledky atmnavsjmi celkových
aktivit byly připraveny a proměřeny preparáty **Ir+* X, 4 K,
'•*7Cs, 2 4 1 A B a U Q e t s ruinou plošnou hmotnosti. Mm obr. 1 jsou
znázorněny závislosti účinnosti detekoe (̂  ; na pípané haot-
nosti (a s). Je vidět, ie se účinnosti detekoe lisí, nejmenší
relativní rozdíly jsou u preparátů s nitkou plošnou hmotnos-
tí. Správnost stanovených účinností dettkee zářeni, alf a a
beta byla kontrolována pomoci koaarčnich plošných etalonů.
Aby při praktickéa nořeni oelkovýoh aktivit M mylo třeba při-
pravovat preparáty se standardní, stejnou plolMu hmotnosti,
byly ze závislosti °\ = fí«g) uvedenýoh a* Obr. 1, sestrojeny
samoab8orpčnl křivky pro uvedené radionuklidjr, které jsou
uvedeny na Obr. 2 a Obr. 3. Z uvedenýoh výslaáko vyplývá, ie
pro měření celkové aktivity alfa a beta POSOOÍ »i«JBého pre-
parátu je vhodné, aby ploiná haotnoat preparátu tyla menSí
net 5 ag.cnf2. Ke kalibraci stanoveni oelkové aktivity beta
je vhodnější použít 9 0Sr+ 9 0X nei 4 0C, satiuo pro kalibraci
stanoveni celkové aktivity alfa je vhodnější poulit 2 4 1 « *

n e i Unaf
Navrhované metodiky stanovaní oelkovýoh aktivit /}/

byly ověřovány na reálných vsoreieh hydrosféry s okolí Jas-
lovských Bohunic. Analyzovány byly rozpuštěné látky, suspen-
dované látky a sedimenty. K rozlišení rozpuštěných a suspen-
dovaných látek byla pouilvaná přetlaková filtrace přes vel-
koplošný membránový filtr (průměr pórů 0,4$ /um). V sedimen-
tu byla analyzovaná povrchová vrstva o zrnění menším nel
2 mm. Analyzovány byly vzorky hydrosféry z kanálu Manivier
CU, Dudváhu nad soutokem s kanálem (2) a Dudváhu pod za-
ústěním kanálu mezi obcemi Žlkovee a Bwgany (3,4,5), ode-
brané v době kdy nedocházelo k vypouštěni kapalnýea radio-
aktivních odpadů do Manivieru.
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2 4 6 6 10 mB/mg.emT
c 16

Obr. 1 Závislost účinnosti datakea (1) stfanl bata • alfa
vybraných radioauklidfi na plo&né bjaotnosti C«4)
niřan^eh praparétů
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Obr. c Závislost saaoabsorpS&lho koeficientu (k) na ploš-

né baotnosti lii J preparátů vybraných zářičů alfa
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Obr. 3 Závislost saaoabsorpčnlho koeficientu Ck) ne plošné

haotnoBti (B S) preparátů vybraných zářičů beta
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rospuětinýoh látek ukásala, !• eelkcvé objemo-
vé aktivity alfa byly menši nei nejmenší významná objemová
aktivita alfa (agy*©,065 B q . T 1 ) . Celkové objemové aktivity
b«ta byly M drovai nejmenší dotegovatelné aktivity

.250 Iq.!" 1), přiftoal nabyl sjištěn výnosný rosdll M -
si Sudváhea nad soutokon a pod soutokem • Meniviereat

Stavovaní eelkcvé Objemové aktivity bate suspendovaných
UteJt přiMtle v toate Mira odlišné sjiitini /Satmlka 1./
Ma DttdfilW pod ioutokan a Maniylaraa s« vyrasni projavil vliv
saúatani •dpadmieh vod, přiCatí seu&at aktivit individuálních
gaďlomkiliô v auapandovanyeh látkách /2/ byl v dobré ahodi
s oalkavati objaaovou aktivitou bata suapandovanýah látak.
V to«t# t a m aa positivni projavuja skutečnost, ia suspendo-
váno látky •bathají ralatlvni nálo 4 0t. Tim If eáataeně »dů-
vodnit s^ilitali Ia radioaktivní kontaainaea hydroařéry ja
citlivěji Indikována tvýlanía ctlkorfeh objenov^en aktivit
beta suspaadovanýah látak va srovnáni • ealkovou občanovou
aktivitou roipuitlnyoh látak. Větii eitlivoat auapandovanýoh
látok na kcotaninaci hydrosféry I M dala vysvětlit tl», ta
ma tiehto Idtkdeh doonási k ôáatcSnénu koneantrování radio-
nuklidů rospultan^oh va vodi. Při stanovaní eelkové občanove
aktivity alfa sutpondovan^oh látok nabyla v rossahu oitlivos-
ti stanovaní Indikována kontaninaea hydrosféry. Zniraaé hod-
noty byly na úrovni a ^ al 2.agp a nabyly sávialé na odbiro-
vdm nístě.

Vysladky stanovoní oalkov^eh Kimyoh aktivit popola sa
sodinantft Jsou uvadany v Tabule* 2. Vshledan k doatatečni
vysokénu obsahu radionuklida bylo notné provést kvantitativ-
ní srovnání oolkovyeh némyoh aktivit bata aa aouStan
nych aktivit individudlníoh radionuklldů stanovených
spektroawtrioky nabo ponoel aaloktlvního stanoveni 9QSr /Z/.
Vysladky stanovaní oolkové naraé aktivity bata byly koricován>-
na aktivitu alfa sediaonta. Z uvedených výsledků *a vidit, ftc
celková měrná aktivita beta eedlaontů dobra postihuje konta-
minaci hydrosféry a ja v dobré ahodi ae soufitem aktivit in-



Tabulka I. Výsledky analys suspendovaných látek % odběru 16.10.1984

Vzorek

1b
2

3
4

Kone.suap.
látek

(•g.1*1)

35,2
55,5
66,2
48,9

0
<O

0
0

,410
,050
,330
,230

6 0 Co

(Bq.r1)

0,032
0
0,029
0,038

9 0 Sr

0,024
<0 t 00t

0,015
0,010

£**

(Bq.

o,
<o,

0 ,
0 ,

r1)

466
051
374
278

aB

(Bq.

0 ,
o,
o,
o,

r1)

400
068
275
262

- souôet aktivit individuálaíeb rttdioaaklidA v tstmle*

výsledky stanoveni celkové objcaové aktivity bata •vspendovanyeh látek pri
•Sřenl 6 al 8 výřesů filtru sa susfMoaovaayai látkavl w poflainalr kdy

3^ t ™" •



Tabulka 2 tysladky radioeheBiekych analys popala s*
(Stanovaní celkové méeaé aktivity alfa («A) byl*
kdy a * 0310 k B q k T 1 stanovaní ealkové --—kdy * 0,310 kBq.kg , stanovaní ealkové
provadano za podalnak kdy a ^ * 0,521 kBq.kg'.-1

16.10.1964

•ktiv&ty bate (a^) byla

Vsorak

1b
2
3
4
5
3 X

•A

(kBq

0,61
0,78
0,38
0,46
0,44
0,73

•B

•kg"1)

16,65
1,02
4,62
3,40
5,37

82,94

0
0
0
0
0
1

,917
,022
,075
,080
,061
,685

1 Í 4 Ca

0,398
-

0,119
0,095
0,130
1,962

137c.

(kBq.k*--')

14,096.
0,012
4,490
3,052
4,95t

81,113

0
0
0
0
4

,195
,003
,317
,212
,298
,471

•V

0,512
0,610
0,329
0,409
0,455
0,579

(kBq.kg-1)

17,12
0,66
5,33 •
3,85
5,90

89,81

B .

<S>

- 3
+54
-13
-12
- 9
- 8

x - odběr 20.6.1984
£ A 4 - součat aktivit individuilnleh radionnklidů uvadan^eh v tabule*
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dividuálnlch radionuklidů, i když kalibrace stanoveni celko-
90 90vé aěrné aktivity beta bylo provedeno pomoci Sr+' Y a ve

vzorcích je převážně J ICs. Větši rozdíl v případě vzorku

z Itadváhu nad soutokem s Manivíerem lze vysvětlit přítomnos-

ti jiných, přirozených radionuklidů, zářičů beta. Stanoveni

celkové měrné aktivity alfa popela ze sedimentů nad i pod za-

ústěním Manivieru je na úrovni přirozeného pozadí.

Z provedených experimentů a dosažených výsledků je mož-

né provést tyto závěry :

1. Pro indikaci kontaminace hydrosféry umělými radionuklidy

je zvláště výhodné používat stanovení ukazatelů celkových

aktivit beta. Jejich stanoveni v případě suspendovaných látek

a sedimentů postihuje kontaminaci hydrosféry i v době,kdy již

nedochází k vypouštěni odpadů.

2. Při použiti měřícího seřízení NA 6201 s proporcionálním

počítačem je možné pomocí navržených pracovních metodik

dobře postihnout reálnou kontaminaci hydrosféry. V tomto pří-

padě je třeba měřit preparáty s nízkou plošnou hmotností

iméně než iQmg.cm při měření záření beta a méně než 5 ag.

.cm při měření záření alfa). Kalibrace měření se provádí

komerčním plošným etalonem ° Sr+° Y. nebo etalonem Am.

3. Stanovení celkové aktivity alfa při monitorování povrcho-

vých toků nezatížených činností uranového průmyslu je účel-

né pouze v případě sedimentů, kdy lze vzhledem k citlivosti

stanovení předpokládat případnou indikaci kontaminace hydro-

sféry umělými zářiči alfa.

Literatura :

/I/ ŠEBESTA,F.-BENEŠ,P.-SEDLÁČEK,J.: Metody kontroly radio-

aktivity hydrosféry v okolí budovaných a provozovaných

JE. Zpráva o řeoení PE 2533 úkolu A 01-125-107/05. Pří-

lohová část. Praha, FJF1 1965. 71 s.

/2/ ŠEBESTA,F.-BENEŠ,P.-SEDLÁČEK, J.: Metody kontroly radio-

aktivity hydrosféry v okolí budovaných a provozovaných

JE. Zpráva o řešení PE 2533 úkolu A 01-125-107/05.Praha,

FJFI 1965. 91 s.
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BHDr* Olga NOVÁKOVÁ, CSo., Ing* Karel BROJ, RIDr. Oldřich řROHKA,
Ing. Jaroslav KOLA, CSc., Ing. Vladimír SLEZÁK

SEŠLA - Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky,
koncernová účelová organizace
Přemyšlení

PŘÍSTROJE SEŠLÁ - vtfPJ? THODHE* PRO POUŽITÍ VB VODHÍ1
HOSPODÁŘSTVÍ

Přístroje pro měření ionizujícího záření, které nacháze-
jí aplatnění ve vodohospodářství jsoa dvojího typu. Jednak
jsou to přístroje pro měřeni odebraných vzorků v laboratořích*
jednak přístroje, jimiž lze měřit v terénu* V oboa případech
jsoa však požadovány přístroje pro měření velmi nízkých aktivit,
které jsoa využívány při sledování čistoty životního nrostředí
nebo výskytu přírodních radioaktivních látek, případně při apli-
kaci radioindikátorových metod v životním prostředí*

Z výrobního programu TESLA lze pro vodohospodářská praoo-
Tiště doporučit : Měřič nízkých aktivit alfa - beta HA 6201,
Alfa - beta automat HER 610, Detekční zařízení HE 1501 (pro mě-
ření radia ve vodáoh), Detekční zařízení HE 3502 A,B, Detekč-
ní zařízení HE 3503 nebo Detekční jednotka vodotěsnou HD 3501
re8p« 3502 A,B,C (pro měření záření gama)* Detekční zařízení
nebo jednotky je nutno kompletovat s některým s níže uvedených
vyhodnocovacích zařízení.

1) Tříkanálová spektrometrická souprava HT 3201
2) Souprava pro kontinuální měření HT 3101
3) Jednokanálová spektrometrická souprava HT 3102

S ohledem na aktuálnost prací s nově vyráběnými přístroji
HA 6201 a HRR 610 a na skutečnost, že užití oatatníok přístro-
jů bude nebo bylo již popsáno v jiných referátech, nebo že je-
jich užití je ve vodním hospodářství méně časté* Je tento refe-
rát věnován diskusi parametrů přístrojů pxo měření nízkých
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aktivit alfa, bet* * některý* praktickým připomínkám k je-
jich provozu. Základními parametry těchto přístrojů je cel-
ková detekční účinnost (dále CDtf) a četnost impulsů pozadí,

7 tabulce 1 jaou uvedeny Měřiče nízkých aktivit alfa
a beta vyráběné v současné době různými firmami. Výměna vzor-
Iců u těchto přístrojů je buS manuální nebo automatická, auto-
maty jeou vhodné pro laboratoře, kde se měří počet vzorků*
Měřiči s manuální výměnou vzorků (většinou doplněné tiskárnou)
jsou cenově přístupnější a vhodné pro ty laboratoře, kde se
měří malý počet vzorků, nebo kde aktivita vzorků je tak nízká,
že měřící dobu je nutno volit několik hodin. Jako detektor
v hlavním kanále je volen proporcionální průtokový počítač s vý-
jimkou fy Harshaw, kde je užit scintilační detektor.

Při hodnocení celkové detekční účinnosti různých typů pří-
strojů nebo při volbě způsobu vyhodnocení daného typu se vychá-
zí z počítací charakteristiky. Detekce záření alfa nebo záření
alfa + beta se zajišťuje volbou pracovního napětí při pevném
sesílaní nebo změnou zesílení a diskriminační hladiny. Pracov-
ní bod volíme cca 50 V nad začátkem plošiny počítací charakte-
ristiky. 5 ohledem na velikost pozadí je snaha volit pracovní
napětí co nejmenší. I když někteří výrobci udávají délku a stou-
pání plošiny (většinou pro nehmotný zářič o menším průměru než
je průměr detektoru), není tento parametr vzhledem ke stabili-
tě vysokonapětového zdroje a zesilovače příliš rozhodující*
Při volbě pracovního bodu je nutno si uvědomit, že vzhledem
k závislosti lineárního přenosu energie na energii záření be-
ta je délka plošiny závislé na energii měřeného záření. Sím
větší volíme rozměr zářiče, tím větší je rozptyl energií dopa-
da.iícího do detekčního objemu a tím více se uplatňuje případ-
ná nehomogenita citlivosti proporcionálního počítače. Průběh
počítací charakteristiky je tedy různý pro zářiče různého prů-
měru. Stejným způsobem se uplatní i samoabsorpoe ve vzorku.
Kromě volby pracovního bodu ovlivňuje CDlf i přesné umístění
zářiče (vzdálenost, průměr) vůči okénka počítače (tab* S* 2)*
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Při stanovení aktivity vzorka, s naměřené Setnoeti
inpolBŮ je třeba CSd volit na základě vý$e uvedeného, nebo
hodnota CUtf stanovenou nehmotným etalonem (nepř* typ Ä ) kori-
govat podlá energie aěřeného zářeni, tloušíky aěřeného vzorku
a pod* 3 vědomím závislosti ODrf na rozměru a vzdálenosti etalo-
nového sdroje je nutno porovnávat i CDtf a xůsnyoh typů přístro-
jů, uvedenou v tabulce 5* 1*

Dosažení nízké hodnoty posadí předpokládá výběr konstrakS-
níbo materiálu na výroba detektorů a ostatníob dílů s hlediska
obaaha radioaktivních látek* vhodnou volba tvaru detektora a při
dření aáření beta ábsorpSní a s&tikolnoidenčaí stíněni* Porov-
nání bodnot Setnoati impulsů posadí a jednotlivýoh typů přístro-
jů je uvedeno v tabuloe S* 3*

Vzhledem k tomu, le hodnota posadí je a vseob přístrojů
velmi nízká a její dosazení je sávlslá na řadi provosníob
faktorů uvádíme některá zkušenosti, která jme sískall při oži-
vování HSřiSe nízkyob aktivit alfa-beta Hi 620L a A K * beta au-
tomatu RRR 610* Zaručované" velmi níská ôetnoeti Impulsů posadí
lse dosáhnout jen se optlaálníoh podaínek* První podmínkou je.
Se f okolí přístroji •• nesní nslásst sdroje radioaktivníno zá-
ření, které by mohly sryiovst radiaSní posadí* Bovnii některé
poruohy v síti mohou nsgstivni ovlivnit tento parametr* Měřioí
dobu je proto vhodné resdillt do několika Sasovýoh intervalů
a hodnoty měření v jednotlivýob iatervalech kriticky posoudit.
Při měření je nutno praoovat jsa s Sistými mlskami., případně
je pečlivě omýt dekontamlnacními činidly jako saponáty, 3 %
roztokem kyseliny citrónová, iiavelotá a pod* s nakonec oplá-
obnout destilovanou vodou* Během náběhové doby můSe být také
Setnost impulsů posadí zvýšená. Zejména při prvním uváděmí do
chodu může být náběhová doba z hlediska četnosti Impulsů posm-
dí aí 24 hodin* Četnost impulsů posadí přitom plynule klesá
ai do ustálené hodnoty*

Pro dosažení nízké hodnoty posadí je roshodujíoí i vol-
ba pracovního napětí* Pracovní napětí volíme eo nejniiií

j v oblasti plošiny detektoru a přitom tak, aby nebyla přilil
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snížena detekční účinnost a zhoršena stabilita přístroje.

Na velikost pozadí má vliv i materiál misky a její me-
chanická čistota* Hliníkové misky vykazují většinou vyšší
pozadí než misky niklové případně ocelové* Pro správnou in-
terpretaci výsledků je nutno si uvědomit, že miska by neměla
přispívat k pozadí detektoru vůbec. Pokryjeme-li miska vzor-
kem, je "radioaktivita" misky odstíněna a odečítání posadí
od celkově naměřené četnosti by bylo neoprávněné. Znamená
to tedy, že při správné volbě materiála misky bychom nikdy
neměli při měření vzorků naměřit hodnota nižší.

Při stanovení velikosti pozadí je nutno upozornit i na
vliv okolních vzorků v měniči vzorků na hodnota pozadí (stray-
effekt). Ha tento parametr je třeba dát pozor zejména u více-
detektorových systémů. Výsledky měření pro HRE 610 jsou v tab.
č. 4. "Nesymetrický vliv" je způsoben řešením tvaru měniče
opatřeného "kanálky" pro bezokénkové uspořádání.

Závěr

V referáte je uvedeno porovnání nových československých
přístrojů NA 6201 a NBR 610 s přístroji zahraničními. Lze oče-
kávat, že rozbor faktorů,ovlivňujících celkovou detekční účin-
nost a četnost impulsů pozadí umožní uživatelům dosažení co
nejlepších parametrů při aplikaci Měřiče NA 6201 i Alfa auto-
matu NKR 610.



Harshaw
IACS 12

Nuclear
Enterprises
PSC 1/D

Numeleo
MANU 16

Berthold

Canberra
2200, 2201

cuff i%)

35,0*

36,0*

30!3*

30,0*
TBSLA TIÍPJT 2 5 , 3 *

HA 6201, WBR 610 30,7*

43,0*

40,Q*

44,0*

47,0*

44,0*
45,8*

40,0*
40,0+

43,5*

0 etalonu
V K vzdálenost

od detektora

neudáno

12 am, V - ? '

0 a 50 mm, Y=3 mm
okénko 0,9 mg.cm-'
"bodový Bdroj"
okénko 0,45 mg.cm

0 B 50 mm,
V a 3 mm

0 a 50 mm,
V a 5 mm
0 a 50 mm,
V a 3 mm

>

-2

fabulka i« 1 - Porovnáni hodnot oelkové detekční úSinnoBti
OVČ pro různé typy přístrojů při 0 detektoru
50 resp* 60 nm.

«x • katalogové údaje
+ a mířené hodnoty
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i

[Vzorek
J0 (mm)

V = 2

3
5
3

25

r

28,4

CDtf (%)
2 4 1 . m.run

I I

30

50

I

30,3
25,8
23,2

I I

32,3
30,7
25,3

I

51
44
39

25

, 1
,9
,6

I I

47

90

45
40

Sr

I

, 8

,o

50
I I

44,5
43,5
40

Tabulka č. 2 - Naměřené hodnoty CVČ v závislosti na vzdálenosti
v okénka detektoru od povrchu nehmotného etalono-
vého zdroje a na průměru zdroje pro dva typy
přístrojů.
I - c i t l i vá plocha detektoru 60 mm, 0,4 mg.o»
I I - c i t l i v á plocha detektoru 59 om, 0,9 mg.om

r 2

-2

radionukl id
2 4 1Arn-l 480 Bq

5 7Co-262 Bq

L 3 7 C B - 2 2 5 Bq

poloha misky

' 1

0

1,1

2 , 1

2

0,02

2,2

24

3

100

100

100

4

0,3

2,5

33

5

0

1,8

2,5

Tabulka č. 4 - Četnost impulsů signálních mm"1 při mžření
záření beta zaznamenávaná v hlavním kanále při.
umístění vzorku v různých polohách měniče vzor-
ků, je uvedena celková aktivita vzorka, která
odpovídá uvedené četnosti*
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Harshaw
TASC 12

Nuclear
Enterprises
PSC 1/D

Numelec
MANU 16

Berthold

Canberra
2200, 2201

TESLA-VIÍPJT
NA 6201
NRR 610

ÍL (mm)

0,2*

neuvádí

0,1*

0,077+
0,09+

0,03 - 0,1*

0,03 - 0,1+

2 *

1 - 1,5*

2 *

0,7+
3,05+

0,8 - 1,5*

1,5 - 2,5+

poznámka

Al - tfiiskt.

P e - j-iiskí
Al - miske

I
]

Ni - miska

Tabulka č . 3 - Porovnání četnosti impulsů pozadí n_ pro růsné
typy př í s t ro jů p ř i průměru, detektora 50 - 6C ram.
x - katalogové údaje
+ - měřené hodnoty
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Ing. I. K o j d 1
Kjrajská hygienická -stanice Ste. kraja, Prahe

2JIŠÍ0VÍN.Í KOHCEKTRACE POTENCIÁLNÍ ENERGIE zIÍEKÍ ALFA

KIíÍTKODOBÍCH PHODUKTÔ RADOHU YE VZDUCHD VODAREB

Od roku 1984 provádí naše laboratoř pro posouzení radi-

ační zátěže pracovníku na vybraných pracovištion úpraven vod

e vodáren Středočeského kraje kcntrolní měření koncentrace

dceřiných produktů radonu v ovzduší. Fodaěteni k těmto mařením

,je skutečnost, ze se některé lokality vyznačují podložími,

která jsou zdroji zvýšené přírodní radioaktivity uran-radio-

vé přemenové řady. Zatímco ~ °~Re tie z radiačně-hygienického

hlediska nejdúležitějším přírodním radionuklidem při posuso-

véxd. kvality pitných vod, kde je i limitním radionuklidera,

nebyla přívodu ingescí přírasho produktu přeměny - raáonu s

ohledera na jeho inertní povahu v biologických systémech vé-

nována patřičná pozornost.

Radon se naproti tomu stává nepřímo důležitou radiašní

noxou v ovzduší, jehož koncentrace j& limitovali2 nejvyššini

přípustnými a mazními příjmy vyhláškou ministerstva cdrsvot-

räetví C. 55/1572 5b., při aoučasné aplikaci dávkového ekvi-

valentu jak pro jednotlivce z obyvatelstva, tak pro prscujícír

Na základě citované vyhlášky MZ 59/72 St>., která v příloss 1

teb. 2 uvádí mezní příjmy pro Rn a krátkodobé dceřiné pro-

dukty v jednotkách MeV záření alfa pak plyne, že průměrná

přípustná objemová aktivita Rn ve vzduchu pro pracovníky,

při předpokládané spotřebě vzduchu vdechováním 2500 m /rok,

činí nejvýše 0,88 Bq/1. Teto hodnota je dále vyhláškou MZ de-

finována vztahem:

0,1 RaA + 0,5 RaB + 0,4 RaC =» 0,88 Bq/nr3.

Huklidy RaA, RaB a RaC uvedené v rovnici patří k prvým 5tyřem

členům dceřiných produktů radiační přeměny radonu, jehož pořa-

dí přeměn znázorňuje schema:
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2 2 2 R n - * 2 1 8Po(RaA)—* 2 UPb(RaB)—» a 4 B Í ( R a C ) —
2 1 O*b(RaD),

, ve kterém mají RaA, RaB, RaC a RaO' poločasy přeměny menší
než 30 min a řadí ae mezi tzv.krátkodobé dceřiné produkty:
radonu* nárůst jejich aktivit je znázorněn na gráfa 1*
Poslední Sien této řady ( 2 P b ) a poločasem 22 roků přechází
vyzářením velmi malé energie záření beta ^Bi(RaE) doprová-
zené pouhými 4 % nízkoenergetiokým 47-keV zářením gama* K to-
mu, aby RaD vytvořilo významný zdroj aktivity je zapotřebí re-
lativně velkého počtu atomů RaD. Pro dosažení aktivity 1 mBq
jt zapotřebí 1.10° atomů RaD, zatímco pro dosažení stejné ak-
tivity postačí cca 0,3 atomů RaA* Proto lze RaD považovat za
takřka neaktivní nuklid* Naproti tomu vykazuje jiS 2,2.10*"*
atomů RaC aktivitu 1000 mBq*

Ve vztahu uvedeného ve vyhlášce HZ 59/72 Sb. je dále zřej-
mé, že limitní hodnotu lze považovat za některou z kombinací
koncentrací uvedených produktů přeměny radonu (HaA, RaB, RaC,
resp* R a C ) , které po součtu jednotlivých podílů aktivit ne-
přesáhnou uvedenou mez, To odpovídá po určení koncentrace po-
tanciální energie krátkodobých dceřiných produktů radonu po-
dle vztahut

e - 3,62 a R a A + 17,77 a R a B + 13,11 a ^

hodnotě 4.104 MeV/1 pro pracující a 1.10* MeV/1 pro jednotliv-
ce z obyvatelstva*

Sledování takto definovaných hodnot dceřiných produktů ra-
donu je opodstatněno zejména proto, že dolní cesty dýchací člo-
věka jsou exponovány převážně produktům radioaktivní přeměny
radonu RaA, B, C a C , které jsou z 20 - 45 % zadržovány v ras-
piračním traktu, zatímco působení vlastního radonu je dočas-

l né, nebot je na základě své netečnosti opět vydechován* Pod-
] etata stanovení je dále zaměřena pouze na emisi záření alfa,
• nebol záření beta a doprovodné záření gama emitované RaB a

RaC (viz řade radioaktivní přeměny radonu) představuje saned-
batelný příspěvek k radiační dávce na bronchiálni epitel* Sa-
to připadá zejména emisi záření alfa radia A a RaC, jehož
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biologický jakostní součinitel je desetkrát vyšší naž ja-

kostní součinitel záření beta a groia. Proto ae energie al-

fa záření, spojená s každým atomem RaB a RaC, ve všecte sta-

noveních vztahuje na potenciální energii záření alfa, ktez"ou

každý atom Ha A může uvolnit uejsn pouze jeho přímou radio-

sktivní premenou, ale i po přeměně přes EaB a RaC emisí oás-

tie alfa RaC.

Z toho vyplývá, že konečná neboli potenciální energie

záření alfa spojená a ktiždým atomem HaA činí o,00 + 7,68 MeV,

t.j. 13,68 MeV. v ostfitníca přeměnách, tj. RaB a RaC, je to

vždy energie části alfa emitovaná při radioaktivní přeměně

RaC, tj« vždy dalších 7,68 Me? na 1 atom. Další rozpad RaD

na RaE vzhledem k dlouhému j ^ocasu a nepravděpodobnosti je-

ho zdržení v plicích není zaarnut do vzorce. Celková takto

uvolněná potenciální energie všech krátkodobých dceřiných

produktů radonu a její odvození při rovnováze:

Rn = RaA = RaB * RaC = RaC •= 1 Bq

je zřejmé z tabulky (tab. 1).

Pro vlastní měření koncentrace krátkodobých dceřiných

produktů radonu byla vyvinuta celá řada technik. Měření kon-

centrace objemových aktivit a potenciální eaergie dceřiných

produktů radonu lze v podstatě provádět jednak tím, že se mě-

ří aktivity filtru, přes který je nebo byl filtrován známý

objem vzduchu nebo měřením objemové aktivity radonu a přepoč-

tem pomocí koeficientu porušení radioaktivní rovnováhy.

T našich měřeních bylo použito prvého způsobu, a to pro-

měřování prašné stopy, která byla získána po odfiltrování de-

finovaného množství vzduchu. Podmínkou pro získání potřebného

vzorku prašné stopy je, aby pevné dceřiné produkty plynného

radonu, kterými jsou ionty Pb, Bi a Po, vázané na prachové a

jiné částice v atmosféře, ze vytvoření radioaktivního aeroso-

lu v proměřovaném prostoru, byly kvantitativně na filtračním

isateriálu zadrženy. Tento požadavek a nálee, že vznikající

dceřiné produkty radonu se rychle zachytávají v polydispérs-

ním atmosférickém aerosolu s takovou distribucí, že více než

95 % aktivity alfa je vázáno na částice menSí než 1 pm vyža-
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duje aplikaci vhodných mikroporéžních filtri}. Jako vhodné nut-
no dále označit takové mikrcporézní filtry, u kterých je zá-
chyt dceřiných produktů radonu realizován na samém povrchu
filtru, aby nedocházelo k absorpci emitovaných částic alfa
filtračním materiálem.

Odběr vzorků a následné měření áe pro zíakání relevant-

ních výsledků nutno provádět a ohledem na funkční závislost

mezi akumulovanou aktivitou a radioaktivním rozpadem ve sta-

novených časových intervalech, JJB feomto principu je založena

celá řada metod, které se liší v časovém režimu odběru a mě-

ření podle požadavku na přesnost nabo větší pohotovost vý-

sledků.

Naše EŠření byla prováděna standardní metodou podle Mar-

kovs, která 33 sal osena na poznatku, že v prvých 10 minutách

po ukončení odběru vzorku vzduchu je změna aktivity alfa fil-

tru nezáviele na narušení radioaktivní rovnováhy mezi jed-

notlivými dceřinými produkty Rn úměrná aktivitě RaA a mezi

RsB e RsC ee v této době ustavuje přechodná radioaktivní rov-

nováha. Od počátku cce 8. minuty po ukončeném 5minutovém od-

běru je aktivita filtru úměrná aktivitě s RaB a to prakticky

opět nezávisle na narušení ra-aktivní rovnováhy.Ka zákisde

toho se stanovení objemových aktivit RaA, RaB e RaC provádě-

lo podle časového odběrového a měřícího režimu, který je pa-

trný z grafického znázornění:

Odběr 5 6 5 12 15 35 38

5 10 15 20 25 30 35 t min

kde IUĽUAUU znamená délku doby měření.

Hodnoty objemových aktivit byly vypočteny ze vztahů:

2 1 8 Pn- n = 0,4229 H-,(l;4) - 0,6409 H„(7;10) + 0,2663 fl, ,
•ť0- 8RaA ± ^ i- Bq/m3
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-0,0087 Ä, - 0,0970 H„ + 0,2462 I,
3"-T 2 *-

" ° ' ° 5 4 3 Hl * Ot2366 H 2 - 0,1339 B^ ,

kde Sj, S g a H 3 jsou odeSty Impulsů Jadnotliv/oh
intervalů

•5 í« úSinnost stanoreaá pomocí etalonu

Koeficienty uváděné v rovnioíofa. jsou platná pousa pro v
diee uváděný rsšin odbíru a intarraly slřoní.

Stanovené konoentraoa potenciální auargta •AHttl alf* doe-
řinýoh produktů radonu byly dále vypoStany podlá rataani

0,654 % - 0,913 H 9 + 3,50 5,B . ± S i- MaT/1

T naší radiohygieniclcé* praxi bylo a T^^odora poulÍTámo me-
tódy přímého stanovení koncentrace potenoiální anvrfla sáfaní
alfa dceřiných produktů Bn pomocí Jednoíntarvalováho alřaní,
ti. odeču li (7»10) a výpoStu podle vztahu t

4O.H(7»1O)C'T7TT~'
kde koncentrace i a vyjádřena v liaV/1

H(7»10) íaou poSty impulsů přakraSttjíoí posadí filtra
Ĺ j« účinnost sáehytu dceřiných produktů radonu filtraa
40 je. hodnota koeficientu konvarsa
•̂  je účinnost detekce
T je objemový průtok pro sáté" ho veduohu v 1/alxu

Ovadaná hodnota koeficientu odpovídá ponse určitá oblaatl na-
rušení radioaktivní rovnováhy naši doeř.produkty radonu, která
víak podle literárních údajů pokrývá v bižná praxi M vyakyta-
jící podmínky.

Va všech měřeních bylo použito aoupravy, která aa akládá
se vBorkovaoího čerpadla 2MP-01, přenoaného radioaatru HP-23
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a mikrovlákni tých filtrů APPC o průměru 35 mm a odporu 3,5-5%
kp/m2. Přístroje RP-23 a ZMP-O1 jsou výrobky k.p.ZKDP a fil-
try vyrábí Slovenské lučebné závody n.p. Hnúsía* Prosávací ry-
chlost při odběru vzorku byla 20 l/min a kontrola, resp. kali-
brace průtokové rychlosti byla prováděna pomocí rotametru. tak,
aby chyba stanovení objemu prosetého vzduchu nebyla větší než
- 5%. Přenosný radiometr RP-23 je elektronický přístoj s
vlastním zdrojem el. napájení, scintilačním detektorem se
scintilátorem ZnS aktivovaným stříbrem pro detekci částic al-
fa. Přístroj je vybaven čítačem impulsů s číslicovým zobraze-
ním registrovaného počtu impulzu. Účinnost detekce částic al-
fa byla určována pomocí umělého zdroje záření alfa - Am o
známé aktivitě, který splňuje předpoklad shodné geometrie ak-
tivity etalonu a filtru a emisi detekovaných částic alfa.
Vzhledem k tomu, že se u používaných filtrů předpokládá 100%
záchyt, je jeho účinnost (£ ) rovna 1. Chyba měření koncentra-
ce potenciální energie dceřiných produktů radonu touto meto-
dou se odhaduje na - 15% na hladině pravděpodobnosti 68%, tj«

- 30% na hladině pravděpodobnosti 95%.

MíBta odběru vzorků vzduchu byla volena podle pravděpo-
dobnosti hromadění radonu ve vzduchu a podle délky pobytu pra-
covníků v jednotlivých provozech Si jiných místnostech. Jako
hlavní zdroj, ze kterého dochází k šíření radonu v prostorách
vodáren nebo úpraven vod lze označit kumulační vodní nádrže,
ze kterých se difúzí a prouděním transportuje do okolí,Radon,
který má obecně dobrou vlastnost pronikat do ovzduší, se potom
dále významněji uvolňuje zejména všude tam, kde dochází k prou-
dění vodní hmoty, jako např. při filtraci nebo jiných vířivých
tocích nebo tam, kde dochází k expanzi.

Evidentní je také teplotní vliv na uvolňování radonu z vo-
dy, který je patrný ze závislosti rozdělovacího součinitel* na
teplotě. Tato závislost je vyjádřena rovnicí:

Kr • 0,105 + 0,405 a 0 ' 5 0 2 *

t » °C. Rozdělovači součinitel sa normálního tlaku vzduchu
101,3 kPa při 20°C Siní 0,25. Se zvětšující ae teplotou j*
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radon vytěsňován z vody do okolního ovzduší a má za následek
jeho velké hromadění v uzavřených prostorách.

Výsledky měření z průběhu roku 1984 jsou obsaženy v
tab.2. V tabulce jsou uváděny hodnoty, které byly získány
přímým stanovením koncentrace potenciální energie alfa dce-
řiných produktů radonu pomocí konverzního faktoru 40. Porov-
náním těchto hodnot s limitní hodnotou pro pracovníky
(4.10*HeV/l) a hodnotou pro jednotlivce z obyvatelstva
(1.103 líeV/1) plyne, že v 84% z celkového počtu měření je
překročena koncentrace l.lCplleV/1, ve 3*5 % koncentrace
4.104 UeV/1.

Pro informaci uvádíme výsledky měření z jedné vodárny,
kde na základě výsledků orientačního stanovení koncentrace
dceřiných produktů radonu ve vzduchu v roce 1983, které jsou
uvedeny v tab. 3, bylo dále prováděno pravidelné měření s frek-
vencí lměsíčně) tyto výsledky jsou uvedeny v gráfa 2.

Tab. 3

Vodárna

strojovna

místnost
s filtry

kancelář

chodba

Den
měření

15.2.83

. . .

. . .

lift'
6822,06

2724,04

400,65

416,03

a 4 Po(A)

3383,23

1341,64

735,06

730,50

2 1*Bi(C)
*q/«3

2061,16

1638,71

705,96

1278,02

a
MeV/1

16,73.10*

9,77.10*

4,04.10*

3,38.10*

Výsledky těchto měření z roku 1984 znázorňuje graf 5. 2.
Z grafu je patrný značný vzestup koncentrací v zimních měsí-
cích. Halezené sezónní kolísání koncentrací lze uvést do sou-
vislosti se směnou intensity ventilace, která je zřejmě T
nich aěsícíoh nižií.

Vzhledem k tomu, £e krátkodobé deeřiné produkty
donu přítomné v ovzduií vodáren představují ve většině uvede-
ných případů významný zdroj ozáření praoovníků vodáren, badá
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námi prováděné měřeni koncentrace potenciální energie záře-
ní alfa dceřiných produktů radonu v dalších letech prohlou-
beno a rozšířeno.
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Tab. 2

Vodárna,
místo odběru

Vodárna 5.1:

-hala s filtry

-strojovna

-místo obsluhy,kancelář

-místnost provzdušnění

Vodárna_5t2:

-kancelář

-strojovna

-místnost a usazovacími
nádržemi

Vodáma n5 f3:

-místnost nad akumulační
nádrží

-kancelář

Den
měření

28.2.84

8.5.84
22.8.84

28.2.84

8.5.84
22.8.84

28.2.84

8.5.84
22.8.84

28.2.84

8.5.84
22.8.84

27.3.84

11.4.84

27.3.84

11.4.84

27.3.84
11.4.84

28.2.84

8.5.84

28.2.84

8.5.84

H(12»15)

631
234
280

490
421
460

316
284
300

706
372
240

8
31

7
35

6

59

727
358
573
103

1.104

2,07

0,75
0,83

1,56

1,35
1,36

0,75
0,56

0,89

2,41

1,19
0,72

0,026
0,073

0,022

0,079

0,019
0,12

2,74 Í
0,87 j
2,02 1
0,33 J
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Tab. 2

Vodárna,
míeto odběru

Vodárna 5.3:

-místnost 8 f i ltry

Vodárna č.4.:

-strojovna

-kancelář

-místnost s f i l try

Vodárna S.5.:

-kancelář č.17

-suterén

-hala s SeřiSi

-hala e f i ltry

Vodárna č.6:

-místo obsluhy

-místnost proTEdušnění

-hala s čerpadly

-hala s f i l try

Vodárna č.7:
-místo obsluhy

-hala s čerpadly

-místnost s f i ltry

Den
měření

28.2.84
8.5.84

27.3.84

27.3.84

27.3.84

11.4.84

11.4.84

11.4.84

11.4.84

15.1.85

15.1.85

15.1.85

15.1.85

15.1.85

15.1.85

15.1.85

N(12;15)

1021
463

6

23

8

73
142

86

115

778

561

2502

474

225

190

171

eiiev/i
1.104

3,27
1,38

0,019

0,028

0,025

0,15

0,23

0,172

0,25

2,4

1,8

8,01

1,52

0,72

0,624

0,547
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Ta B „2

Voäáros,
mists odberu

-místo obsluhy
-místnost s mísící nádrží
-suterén s Serpadly
-hala s filtry

VodiHat^ii
-místo obsluhy
-místnost s filtry

-místo obsluhy
-místnost s řídícím panelem
-hala s filtry
-dávkovna

Vodárna S f l l t
-dávkovna
-hala s filtry
-místnost ozonizace
-místnost služební
-su terén, akuznulaS.nádrž

Vodárna 5 t12:
-místnost s f i l try
-strojovna
-chodba
-dávkovna vápna

11.10.84
11.10.84
11.10.84
U.10.84

11.10.84
11.10.84

15.11.84
15.11.84
15.11.84
15.11.84

-

25.10.84
25.10.84
25.10.84
25.10.84
25.10.84

21.1. 85
21.1. 85
21.1. 85
21.1. 85

R(12;15)

160
390
310
310

40
540

60
130
110
100

40
80

160
50
60

39
69
59
44

£J>«V/:fl
1.10*

0,47
1,15
0,92
0,92

0,12
1,6

0,178
0,385
0,326
0,296

0,12
0,237
0,474
0,148
0,178

0,125
0,221
0,189
0,141
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NárAat aktivit dceř. produktů Rn z Siateho Rn o Jednotlivé

aktivitě

m

c

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2 •

0,1 I

f
\

1
V

I1
//
//

/

/
/

/
naaO'

/

RaC')

r

— -
— — •

20 40 60 80 100 120 140 160
čas [aln] ¥

Graf. 5. 1



S,
ex
ro

-»• koncentrace potenc.energie á.p. Rn
-* M v*! •> \JI a\ —.j oo
• • • • • * • •
ca o o a o o o o

s
<»



- 170 -

l a g . A d o l f M a n s f e l d , C S o .
I n g * E d u a r d H a n s l í k , C S o .

Výzkumný ústav vodoaorpodářský, Praha

SNÍŽENÍ OBSAHU RADIOAKTIVNÍCH LÁ2EE PŘI tflRAVĚ VODY

Výsledky průzkumu výskytu radioaktivníoh látek na vybra-
nýoh vodárnáoh v ČSR, které upravují podzemní vody na vodu
pitnou ukázaly, že v řadě případů vykazuje surová voda zvýše-
ný obsah radioaktivních látek podle ukazatelů osikových obje-
mových aktivit alfa, beta a jednotlivých radionuklidů Tia,
U a 2 2 2Rn.

Zvýšený obsah přírodních radioaktivních látek ve vodách
používaných k pitným úSelům a potenolální nabezpeSí pro Slo-
vška, které plyne z jejich příjmu nás vedli k vyšetření mož-
ností úpravy technologií, tak aby bylo dosaženo odstranění
radionuklidů s účinností vyšší než 90 %. lento efekt umožnil
využívání některých zdrojů podzemních vod se zvýšeným obsahea
radioaktivních látek, které v ostatních ukazatelíoh vykazují
dobrou jakost vody a nebo jsou jediným případně nejdosažitel-
nějším zdrojem pitné vody v dané oblasti.

Výsledky laboratorních zkoušek a jejich stručné zhodnocení

Hlavní pozornost při laboratorníoh zkouškáoh byla zamě-
řena na snižování obsahu Tta a U na příkladu surové vody
odebrané z úpravny Saky se zvýšeným obsahem Tla v průměru
530 oBq.l""1 a Brandýsek s obsahem 2 2 6Ra 275 mBq.l"1 a
U 200 ̂ig.l"*1.

Fokusy byly zahájeny ověřením účinnosti dávkování barna-
té soli k surové vodě se Saků odebírané s vrtu III. Surová
voda obsahuje přibližně 200 mg.l síranovýoh iontů.
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K homagenizovaiäésB vsarku surové vody byl dávkován ro»»
tok ahloridu barnatého v romaesí 0,01 - 0,2 nmoi*!"1 (1,4 -
27 «**1 fearya)* SmSs byla míohána na laboratorním míobadle
30 mínu* s äetností otáSck 60 min**1* HerozpuštSne látky a sra-
ženina Ba(Ra)S0. byla odd§lena íiltraoí analytický* flltxra
modrá páska. Ve filtrátu byl stanoven zbytkový obsah 2 2Tta.

Polcua byl opakován tok, Se roztok chloridu baxnatého byl
dávkován přímo na místa do surová vody a po manuálním promí-
chání oddělena sraaaiiin* po 24 hodinách, kontaktu* Další spra-
oováaí bylo siiodná jako výše* uSinnost odstranění Tia byla
vztažena le obsahu Tle vs filtrovaném vzorku* Výsledky jaou

B» Obr* le

100-

O 2 2 ť R * •» I. pokna
O 2 2 6B* - H . pokiw

2
oosak B«

2 +

-100

-50

1
5 „10 . 20 30

davte Ba2* <«*,l-x)
Obr. l i Afekt •dstranfoi Z Z ŮRa v

»_2+
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Dosažený efekt byl vysoký již při nízkých dárkách barya*
tfčinnost 90 % byla dosažena dávkou 6,9 mg.1""1. ZbjrteoTý ob-
sah barya se pohyboval v intervalu 0,9 - 1,6 ag.l . Obsah
barya ve šlapám vzorku činil 0,1 mg.l . BejTyiší obsah zbyt-
kového barya byl zjiátěn při dávoe barya 2,8 mg.l"1.,

Sorpoe ZZJRBL na bentonitu, který vykazoval vysoký rosdi-
lovaoí koeficient pro radium v případě vod s nickou ainerall^
sací byla OTěřována autory v intervalu dávek 10 - 300 ng.l ,

Dosažené výsledky ukázaly na zanedbatelný efekt odstranění
T&a. T daném případě je mošaé nískeu sorpoaí sehopnost

bentonitu pro Tta vysvětlit vysokým obsahem konkorancníoli
iontů, přítomností nerozpuštěných látek a dále tím, Se sa
podmínek míchání 120 min nebyl bentonit úísinnS roaptýlen
v calém objemu, ioužltí bentonitu se nejeví pro akouS^ný typ
vody jako perspektivní*

Sorpce 2 Ra na srašenlnS hydroxidu Selesitáfeo byla «V&>
řována v širokém intervalu pH* Výsledky jsou dokumentovány
na obr. 2, V první sérii pokusů bylo dávkováno konstatní množ-
stři koagulantu FeCl, 0,2 mmol.l , pH upravováno sus>
pensí CaO. Z výsledků prvního pokusu s odstatou surovou vodou
s úpravny vedy Saky označeného na obr* 2 (A) vidíme, že a
rostoucím pH (se zvyšováním dávky suspense OaO) dochází k po-
klesu obsahu ^Uu Snížení obsahu ?Ra. na 60 % počáteční
aktivity bylo dosaženo při pH 7,3 odpovídající dávoe OaO
0,25 nsnol.l « Další zvýšení dávky vápenné suspense na 0,75
nml.l mílo neprůkasný vliv. Dávce 1,5 nnnol.l""1 odpovídala
hodnota pH 8,1, obsah Ca 2 + činil 42,5 % veškerého vápníku
(původnS přítooného a dávkovaného OaO), obsah n&a Sinil
29,3 U
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V druhá části pokusu (B) byla použita čerstvá voda ode-
braná na stejné vodárně. Z pozorování obsahu ^ a a Ca
v surová vodě v pokusech, vyplynulo, že gerpané vody měly.od-
lišné složení* Dávkám vápenné suspenze jaká • případě (A.) od-
povídají vyšší hodnoty pH v upravené vodě. Účinnost snížení
obsahu Ca 2 + je nižší, zbytkový obsah Ca 2* při nejvyšší dávoe
CaO činí 72,9 % odpovídajíoí obsah 2 2 6Ra 54,2 %.

Následující pokus (C) byl uspořádán tak, aby bylo možní
posoudit vliv dávkování suspenze CaO* Koagulant nebyl dávko-
ván* Z pozorování výsledků uvedených na obr* 2 vyplývá, že

22á~

snížení obsahu Tia je zřetelně nižší než T případe společ-
ného dávkování FeCl- a CaO. Dávoe CaO 2,0 mmol*l odpovídá
zbytkový obsah Ca 2 + 41,6 % a 2 2 6Ra 56,9 %. Relativní snížení
obsahu rádia je v porovnání se sníženía obsahu vápníku nižší
na rozdíl od uspořádání kdy byl dávkován koagulant*

20
8,0 ô,5 9,0 . 9 , 5

pH

Otr. 21 tttrislost mdiml
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Závislostí sorpce 2 2 6Ra na hydroxidu železltén • širo-
kém rozmezí pH se podrobně zabývali BENEŠ a kol. Při pH men-
ěía než 7 a obsahu PeOH, menšia na ž 100 reap. 1000 ng.l
zjistili nízkou účinnost sorpoe 2 2 6Ra. Adsorpoi rádia na
ženině hydroxidu železitého vysvětlují iontovou výměnou rá-
dia sa vodíková ionty nebo atomy v diaooiovaných a nediaoolo-
vanýeth akupináoh (- PeO~ + H* nebo F«OH) na povrohu hydroxi-
du železitého

n - íeOH + Ra2+«—»» Ha(- řoO) a

2 <" a ) ++ nH*

poměr adsorbovaného a neadsorbovaného rádia vyjadřuji jarot

K • /- FOOH a/

kdo E jo konstanta a hranaté závorky znaSí konoontzmoo

Citovaní autoři sjistili aizký cfokt «odnýoh a vápenatých
iontů aa sorpci rádia* Vato skutečnost podporuje předpoklad,
ie dooházi k iontová vymění v nedisooiovanýoh skupinách, a no
v disooiovanýoh skupinách, ktorá* jo obvyklo víoe ruíena olzí-
•i ionty. Výsledky práoe zaměřené na vysvětlení adsorpSníoh
Jevů v povrchovýoh vodáoh jsou dobro aplikovatelná i ve vodá-
renské praxi. Zjlitovaný nárůst účinnosti odstraněni Tla
so vzrůstající hodnotou pH jo v dobré shodi s výsledky uvede-
nýai v příspěvku. Ukazuje se však. So při konkrétnía ohoalo-
kán složení vod aůše doohásot k odohylkáa od pozorované zá-
vislosti na pH v aodelorýeh podnínkáoh*

Snížení obsahu oelkoré alfa aktivity radionuklidů, ura-
nu a Hla byl zjlšlován efekt při prooosu změkčování dávko-
vania CaO. Dávkou přibližně 6 noolJT1 bylo dosaženo pH 11 a
zbytkový obsah oolko1^ alfa aktivity radlonuklidů činil 5 %
v200 •Bq.l" 1), Obsah uranu byl sníien přibližně na 5 % původ-
ní konoentraoe. Odstránení uranu s vyílí účinností než 70 %
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tpla doaaleso při pH 9,3 - 11*

Sa stejnou rodov byl sjiSWrán afekt worpoe uranu na
hydroxidu lelesltea v okolí pH 6. Týsledky sníiení obsahá
radleaktirníoh látek • sáVlaloati aa dároe koagulaatu řeCl-j
T anolstrí 0,75 - 2,0 anoLl" 1 jsou uvedeny na obr, 3* Zbytko-
Tf obsah iolesa byl reaaXa niiidC nai 0,1 *. Obsah, radioňukll-
dft YTJádfen/ oalkoTOu alfa aktirltou má a roatouoí dávkou koa-
ffulaatu klasajíoí tendanoJU HajritII úílanosti odatraníaí alfa
•ářlfift bylo deaašaaa n»}-rjiéí dárkon 2,0 Bmol.l"1, ktar< od-
yorídal* Tyaladaí pH 5.75- T/aledky atasoraaí uranu nají po-
dota/ vrAMlu Obsah 2 2T&a sa saliuja s rostouoí dávkou koagu-
lantu do »H 6,1. Další anlfaaí fl yůaobí nlšií afakt aoxpea

O Q,5 1,0 1,5 2,0
Wr* (mmol.1 *)

Obr. 3i távis lost oelková objemevi aktivity
a 2 2 6Ra,na dáveo koasuUatm,

pH 6,25 - 5,79
alfa

K ortřaní optimálního pH pro odatranSní uranu byla ro-
lona dávka, koacnla&tu 1,5 mmol.l"1 a úprava pH provád<na dáv-
koráním suspense rápennáho mláka* Dosazené* ryslodcy sníKení
obsahu uraau doplnená o ukasatele oelkoreno obsahu mdlonukll-
dů jsou uredeny na obr.4* Z graflokého spraoorání r/sledkA jo
•fojmá, io uran sa sorbuje na aralenlnS hydroxidu ielosltáho
s válkou Ú51nností při pH nliiím noi 6,2, Tshledem ke emint
pH surov< vody stejmá dávoo PeOlj 1,5 mmol.l**1 odpovídá v
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* 100-

•3 50-

25-

0

aktlTlty
Braadysak

i l 1 T
6,0 6,2 6,4 6,6 6,6

pH
Obr. 4t Závislost osiková

alfa a uranu aa pl»
Dárfca lo 3* 1,5

0«0 0 - 3*1

prrnía pokus* ryalodná pH 5,97 T» druhé* 6,22* fóiaaost od-
stranění uranu byla vyiši při BÍHÍBÍ pH* Sorpoo uranu m
hydroxidu iolositoii s rolkou úfilaností probíhá r oblasti pH,
kdo naopak sorpo* 2 2 % a jo aánS ťUSlnaá* 7 připadl rody s

r Brandyaktt 5inila sorpoo 2 2 6 R a 70 % při dároo F0OI3
1,25 SJMl.1
a pH 6,1.

~1

t ktoré odpovídá koao*ntrmol r«(OH)3 130

laboratoroloh pokusů vkásaly* i* aodiflkoraai
postupy uilrani T » -rodáronslc* praxi j som ťUflnné* pro anfianf
obsahu uranu, 2 2 ]Ra a souSaaai 1 eolkoryeh aktlTit alfa a bo-
ta radlonuklldů. Uran iso • réXkfm of oktoa odstranit sorpoí
aa igrdrozidu iolosltoa při pH přibliSai 6 a dárfcáoli f o013

1 - 2 SSJOI.1" 1. liská hodnoto pH optimální pro odstraňoTání
uranu jo při51noa proč při bišn/oa vodáronskýoh prooosooh
byly ajliíorány nísko ťUfinnosti pro snlioní obsahu uranu* Tol-
ml dobrý ofakt byl dosaian i při pvooosoali wmiktorixL při pH
ryiiía nol a.

2 2 6Ea so dílna* sorbujo m hydroxlda iolositoa při pí
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M ! 7t5 * dál* apaluarái*. M aol«ai Tápjtík* při
mek NjkSorání* Drahá altaraatlTa Tiak ryiadnj* náaladnaa
É/nm pa«

•aj-fyiil ÄSlxmaati od*traní ní 2 2*Ba tylo doeaiana spal**
cválasla •• BixaMim texnat/a dáTkMd. d» V) •«.l"1 a Tyužitl*
yřixosoaake abaalm iwrtů 80^'jaka aráiadla. Tahladea k jř í-
fustaAm obsahu bárr* r pitná rodí 1 ac .1" 1 M j •dná satia
• aoinoat ka miivrásí obsahu 2 2 6 Ea jalwS praktického užití
j * třete poaondlt f apolupráoi a «xg<agr hyglanieka mlvš\ij»

aplikovat T pxvrasnÍB aiřítktu Aktuálni dár-
ky Sialdal a dalií podaínky pzo optimálni cdatranSnl radla-

látak ja Tiak tř«b* orířlt na příkladu konkratafak

IMmrmtwcm

JU t Přirosan* radlonuklldy Ta Todáok, jcjlan T/B-
kyt a ohorání* Xandidátaká dlcartafiní práaav TSOHř Pra-
ha, 1977.

BmB t P« t STSBJQ, V*f LOKáTBO, Z»< Intaraatlan *f radl«K with
fraah Dfttar aaiUatnts and toalr alaaral ooapananta
I« farrlo fcrdroxida and qaarts. J. Radioatii. Iu*l* OIMB*
82, 1984, •• 275-285.

HA18LÍK, 1 . , MAÄSJEU), 1», SlO31E, Z., TASASI, P.Í Stadia
adctxaňaraní radla<-226 a uranu s podM«faa Tad* Zprára

Ú Praha 15«3»
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Ing. Eduard H a n s 1 í k , CSc.
Ing. Adolf U a n s f e l d , CSc.

Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha

EADIOAKTIVHÍ JÁTKZ VE VODÍREHSSfCH KALECH A FILTRAČNÍCH
KÁPLHÍCH

Obsah radioaktivních látek ve vodárenských kalech a fil-
tračních náplních byl sledován na vybraných úpravnách podzem-
ních vod za podmínek božného provozu. Technologie sledovaných
úpraven nebyly vesměs navrhovány s cílem snížení obsahu radio-
aktivních látek ve vodě. Odstraňování železa, manganu a del-
ších látek aerací, koagulací, sedimentací a filtrací je dopro-
vázeno snížením obsahu radionuklidů.

Cílem sledování bylo poskytnout podklady provozovatelům
úpraven pro:
- likvidaci, případní využití vodárenských kalů,
- hodnocení kapacity filtračních náplní pro vybrané radionu-
klidy.

Sledování na vodárnách po jejich víceletém provozování
odpovídalo stavu, kdy k odstraňování radionuklidů dochází pře-
vážně sorpcí a spolusrážením na vodárenských kalech. Kaly se
periodicky odstrašují při zvoleném režimu prsní filtračních
náplní, vyklízení sedimentačních nádrží a pod. Měrná aktivita
radionuklidů ve vrstvě preparace vodárenských písků tvořené
hydroxidy železa, kysličníky manganu a dalšími látkami je
ustálená a představuje rovnovážný atav.

Postup prací a dosažené výsledky

Sledovány byly úpravny ve Středočeském kraji - Saky,
Studeníves, Brandýsek a Jihočeském kraji - Hajaká. Stručné
charakteristiky technologií úpravy a jakosti upravovaných vod
jsou uvedeny v tab. 1.
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Tabulka 1 Charakteristické údaje sledovaných úpraven, průměr-

né množství upravované vody Q, koncentrace radio-

aktivních látek s měrná vodivost H v surové vodě

Úpravna,

procesy úpravy

SAKY

dvoustupňová tlak.filtrace

I. stupeň - písek preparo-

vaný kysl. manganu

II.stupeň - písek prepar.

kysl. manganu + odky~

selovacx hmota (9+1)

BRABDtfSEK

jednostupňová tlak.filtr.

písek prepar.kysl. manganu

STUDEHĚ7ES

aerace - JMA, sedimentace,

filtrace - otevřené filtry

HAJSKÍ
aerace, sedimentace,

tlaková filtrace

Q

10

7

32

25

2 2 6Ra

^mBa.1-1^.

530

275

70

16

U

8

200

2,4

0,4

H

JnS cm" V

890

1179

983

250

Vzorky kalů pro radiochemické* analýzy byly odebrány na

úpravně Saky s pracích vod za jednotlivými filtry H. - F4 prv-

ního a druhého stupně filtrace. Ha zbývajících vodárnách byly

vzorky odebrány z kalových polí. Vzorky filtračních náplní by-

ly ve vodárně Saky odebrány z jednotlivých filtrů po praní, na

zbývajících vodárnách z kalových polí. Předúprave vzorků apoSÍ-

vala v jejich homogenizaci a vysušení při 105°C. Pro doplnění

informace o charakteru kalu a preparace byla stanovena ztráta

žíháním při 55O°C a hmotnostní podíl preparace pinka. Badio-

chemické rozbory byly provedeny podle doporučených postupů a

uvedenými modifikacemi. Celková alfa aktivita byla vztažena ke

standardu 2 1 0Po dodanému ťfWR Praha. Průměrná Ú5inno»t pro

analyzované vzorky činila 10 imp.Bq"1. 1000 m"1. Ke atanovení



celkové mírná aktivity alfa a beta byly poniity T připadl ka-
lů Tysuěené a rosetřané Ysoxky, v připadl fUtrafiaíoh náplní
byl připiaven -výluh re sředlná kyselinl ohlorovodiková, odpa-
řen, vysušen, vyZíhán a měřen líbaný sbytek*

fro stanovení 2 2 Ke v kaleoh byly vsorky vyauleny a vy-
žíhány. E navážce popela hoaotenisovanáho vsorku byl přidán
roztok nosiče dusičnanu berné táho, sřediiiá kyaelisa chlorovo-
díková e směs sahřívána k vani. řo odpáráni byly poatupnl dáv-
kovány koncentrovaná kyaelisa fluorovodíková, dusičná a •ře-
děná kyselina ohlorovodíková, Serospuitftný sbytek byl oddilan
filtrací, vyiíhán a vytaven a uhličitane* sodnýa* Po rospaitě-
ní ve sředšné* kyeelině ohlorovodíková byl xostok přidán k pÄ-
vodním filtrátu* Ba bylo atanovano metodou SDSA., ve vy-
saaSených případech enanoaietrleky.

Pro stanovení ceo£a v prepared vodárenakýoh písků reap*
ve filtračních náplních byl ke svolená navášce přidán xostok
noaiSe duaiSnanu barnatáho a připraven výluh ve sředfoá kyaa-
lině ohlorovodíková jako výie* Satta byla sahřívána k varu a
opakováni dávkován peroxid vodíku*Pí*ek byl oddilan dekanta-
cí a výluh dále spraoován jako v připadl vsorku kalu*

Uran byl atanoven ve výlusíoh kalu a preparace filtrač-
ních náplní, po aaparaei na allikagelu spaktrofotoaetrieky a
použitia arsanása III*

Výsledky almýob aktivit analysovanýoh vsorku jaou po-
drobní dokuaentovány v tab. 2*M*raá aktivity filtraSnioh ná-
plní jsou příao sávislá sa haotnestnla podílu preparaoe vodá-
renských písků a s tlchto důvodů byly přepočteny na alma
aktivity radioaktivních látek ve vlastní preparaci píaku*
Sekto přepočtená hodnoty jsou velai dobře srovnatelná* lapř*
u vodárny Saky při drubáa odblzu je alma aktivita alfa v ná-
plníoh prvního stupni II - 0*9 Bq.g a K - 9,0 Bq*g , po
přepočtu na almou aktivitu preparaoe Siní airná aktivity
162 a 271 Bq.g"1.

Zneloat almýeh a objeaovýoh aktivit radioaktivních lá- ••
tak uaosmje výpočet distrlbudaíoh koeflolentů pro 2 2 6He a '
uran* Týaledky jsou uvedeny T tab* 3* Hodnoty distribučnloh '



tat. 2 Mírní aktivity vodárenskýoh kalu • filtrační ok náplní vstaten* sa sufiinu
( T případ* náplní je vyjádřena i airná aktl-rlta vstaiená na vrstvu preparace)

Úpravna
Místo odběru
Charakteristika
vsorku

SÁH 29.4*83
kal, I.stupeň 11

13
II. stupeň 12

14
flltraSní náplň

I. stupeň H
13

II. stupeň 12
• 1 4

20.12.84
I.stupeň H

• 13
II.stupeň 12

P4

ZŽ 15,1
ZŽ 14,9
ZŽ 15,3
ZŽ 15.2

•
HPP 3,3
měrný vs.
HPP 0,95
soSaný vs .

HPP 0,53
HPP 3,33
HPP 1,95
HPP 2,53

Celková aerná aktivita
alfa
/Bq.g'1/

30,3
38,3
72,8
88,2

0,45/136,4

29,2/3073,7

0,86/161,6
9,0/271,0

38,5/1974,4
18,9/747,0

beta
/Bq.g-1/

16,4
18,7
37,9
42,4

2,9/87,9

11,3/1189,5

0,39/73,7
3.1/92,2

15,0/767,5
11,1/440,3

Badlu
SDTA

9,6
11,5
18,9
21.3

3,V93,9
1,5/45,5

11,7/1231,6
9,2/968,4

0,3/56,6
1,5/45,5

12,3/630,8
11,8/466,5

a 226
eKanoaetrioky
/Bq.g"1/

8,2
13,4
14,8
20,8

2,4/72,7
1,4/42,5

10,9/1147,4
8,6/905,3

Uran //ig»s" /
0,04/7,6
1,2/36,4
0,6/30,8
0,6/23,7

I

0

I



Tabulka 2 pokraSoranl

BBAlSřsa 29*9.84
kal, kalové1 póla

flltxaoní plaak
(kalové vola)

SfuDBKvTC 29.9*84
kal, kalora* póla

f i l twSní píaak
(kalové póla)

BkJSKl 29.11.63
kal, kalové* póla

fUto»8id píaak
(kalová* póla)

Zl 13,1

8PP 1,53

Xi 21,8

B*P 0,75

rf 13,5

HPP 22,7
•

44,9

3,6/235,5

22,8
1,7/223,6

0,55

3.4A5.O

38,9

1,4/92,8

15,4

O;97/129.3

0,70

1,3/5,8

4,0

0,32/21,2

11,3

0,19/25,3

0,08

0,70/3,1

Uran ijpg.g"1/
355

7,5/490
•

6,2

0,05/6,7

Xl - *ti^*a Ubinim při 55O°C /%/
HPP - laaatouoatsí podíl prapaxaoa /V, atanoran a vosdílu lnotnoatl mxš&új filtrační

náplni • aoiaaého sbytkn po raapaitani prapaxaaa Ta w&ě&nt kyaallnl ohlorovoftfkovtf
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oof.

koeficientu pro Ra a vodárenské kaly leží v intervalu 5,3
ai l61,4»lCr our . g . Při znalosti technologie úpravy jedno-
tlivých vodáren je možné konstatovat, Se nejvyšší hodnota dla-
tribuSního koeficientu byla zjištěna na úpravně StudenSves,
kde v prvním stupni úpravy je seřazena aerace zařízením TSXA
snižující aciditu o 41 % a dále je dávkován roztok manganis-
tanu draselného. Oba tyto faktory přispívají k snížení obsahu

Ra jak bylo podrobníji uvedeno v předchozím příspěvku. Zvý-
šené hodnoty distrubioníoh koeficientů zjištěné aa úpravná Sa-
ky u drahého stupně filtrace lze přičíst jednak nárůstu pH pů-
sobením dolomitioké odkyselovaoí hmoty, která váže 5ást volné-
ho 002, HiSSí hodnoty K D zjištěná aa úpravní v Brandýsku a na
prvním stupni filtrace v Sakách jsou dosahovány za stavu šacho-
váni původní acidity surová vody* v obou případech se jedná o
filtraci v uzavřených ilakcvých filtreolu Sejnižší hodnoty K^
aa úpravně Haj aká je aožné" vysvitli t jednak vysokým obsahem
Kalasa, ve srovnání s ostatními sledovanými úpravnami a dávko-
váním vápenné suspense. Lse předpokládat, ie svýšený obsah ion-
tů vápníku ruší sorpoi 2 2 6Ba.
Tabulka 3 Siatribafiní koeficienty I p

Úpravna

aax - kal

filtrační
náplň,
přeparaoe

BaunrfsK

ttXUJMM V iU
•

Místo odběru

ju IX* stupán
JI
13
F2
74

- kal
písek,přeparaoe

- kal
písak,preparace

HUfflĽÍ- kal
písek,přeparaoe

radium-226

17.10?
20.103

32.10Í
39.1O3

120.10|
85.103

1680.103.
1290.103

15.1O3

77.1O3

16O.1O3

36O.1O3

5.1O3

195.1O3

uran

1.10^
4*10^
4.10j

2.1O3

3.1O3

3.1O3

3.1O3

-
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Distribuční koeficienty 2 2 Ra v preparaci vodárenských
písků včetně rozpuštěného podílu dolomitické odkyselovaeí
hmoty v náplni druhého stupně filtrace na Sakách,jsou výrass-
nš vyšší než v případě kalů.Absolutné nejvyšší hodnoty v prů-
měru 1485.lCr cnr .g byly zjištěny pro filtrační náplň, druhé-
ho stupně filtrace na úpravné Seky, kde kromě sorpčních proce-
sů na oxidech železa a manganu dochází k iontové výměně a odky-
selovací hmotou.

V ostatních případech, pro které je společná sorpce na
prepared vodárenských písků platí, Se vyšší hodnoty byly sviš-
těny ve Studeněvsi, z důvodů uvedenýoh při hodnocení kalu* Do-
sažené výsledky jsou v dobré shodě se znalostmi o sorpci ion-
tů kovů na hydroxidech a kysličnících diskutovanými v příepív-
ku zabývajícím se snížením obsahu Ha v upravované vodě.

Distribuční koeficienty pro uran jsou vyrovnané a leží v
intervalu 1 až 4.1O-5 cnP.g . Uváděné hodnoty byly s jištěny při
výrazně rozdílném obsahu uranu v upravované vodž 2,4 a 200 jng.l2,4

Rapodle tabulky 1. V porovnání a hodnotami K.̂  pro Ra jsou hod-
noty pro uran nízké a z technologického hlediska mají pro m l -
žení obsahu uranu malý význam* Důvody Ise spatřovat hlavně v
tom, že koncentrace hydroxidu železitého resp. železa je nízká
a dále, že pH upravovaných vod je vySSí ve srovnání s optimál-
ními. Juadaataani, které se pohybují v okolí pfl 6.

Závěr

Z hodnocení Berných aktivit analyzovaných odpadů vznika-
jících při úpravě vody podle vyhláSky MZd ČSD 5. 59/1972 Sb.
o ochraně zdraví před ionizujícím zářením vyplývá, i* aají v
některých případech charakter radioaktivních zářičů. Sato sku-
tečnost je třeba respektovat při rozhodování o způsobu jejioh
ukládání případně využití*

Výsledky časových zrnin němých aktivit radiocuklidů T pre-
paraci filtračních náplní na sladovaných úpravnách ukassají, Se
kapacita pro radioaktivní látky J« vyčerpána. K. obnovení účin-
nosti Je třeba zajistit výmínu připadni regeneraci náplni*
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METODICKÉ ZAJIŠJEĚBÍ SOUSTAVHÉHO SLEDOVÁHÍ BJJiZ0AS31JU.il 70DI

I . TÍvod

K vybudování vodohospodářských laboratoří na noření ra-
dioaktivity vody byly položeny základy před 25 lety* Brzy po
zahájení činnosti nově založených praooviäí vznikla snaha •
dosažení jednotných výsledků* Z tohoto hlediska se jako aktu-
ální jeví výsledky okružních radioohemiokýeh rssborft.

Nová generace přístrojů, zkonstruovaných v k. ú. o* SXS-
LA - VÚPJT umožňuje vývoj nových metod radiologiokéhs resberu
vody a jejich ujednocení jako metod RVHP na jedná stráni a
československých státních norem, zejména se zaměřením na od-
padní vody na stráni druhé*

IXo fio«bsr -•

Ba podkladě hodnocení výsledků okružních rosbsrft, prove-
dených podle /4/ a A S / (doba maření při sjišíovánl objeme-
vých aktivit oea 1 Bq/1 Sinila 3000 s), na kterýca se pfevái-
nS podílely laboratoře Povodí, dále laboratoř OSU? a Icrepre-
jektu, lze konstatovat:
celková ob.iemová aktivita alfa - směrodatná odchylka aila
hodnotu s - 0,477 a relativní směrodatná odchylka « r • 11,68%.
Pokud byly při okružních rosboreoh •jištěny odlehlé výslodky,
vySlo vždy najevo, ie šle o nejednotný přístup k •stodloe,
stanovení oelkové objemové aktivity beta - v porovnání • cel-
kovou objemovou aktivitou alfa byla směrodatná odohylka nišií
tj. s • 0,059 stajni jako relativní směrodatná odohylka, tj.



- ISO -

Stanovení radia 226 bylo v okružních vzorcích »a uplynulé
tříleté období realizováno jednak metodou emanometrickou, jed-
nak metodou přímého měření aměai Ba(Ra)SO. • luminoforam. Uži-
tím F-teatu a t-teatu nebyl zjištěn atatiatioky významný roz-
díl mezi aoubory výsledků, zíekanýoh jednou případně druhou
metodou. Pokud byla obě atanovení hodnocena aouborně, pak amě-
radatná odchylka činila a - 0,115 a relativní aměrodatná od-
chylka a r . 10,67 %t

atanovení konoentraoe uranu - aměrodatná odchylka činila a •
- 0,036 a relativní směrodatná odchylka byla a r - 19,3 %, po-
kud jaou brány v úvahu hodnoty, vypočtené vždy z každoročně
hodnocených výaledků jednotlivých pracoviái.

III. Diakuse

7 oblasti detekoe aktivity vzorků vody a vodního prostře-
dí pokračuje obnova příatrojového parku vodohoapodářskýoh la-
boratoří zaváděním příatroje fy. TESLA, typ HA 6201, který
umožňuje samostatné měření aktivity alfa na straně jedné a
aamoatatné měření aktivity alfa + beta na atranž druhé. Z hle-
diaka ekonomiky aeriově prováděných atanovení eelkových obje-
mevýoh aktivit alfa a beta je zajímavá etázka měření pro úče-
ly jednoho i druhého atanovení užitím jediného preparátu po
předchozí úpravě a zahuštění vzorku vody odpařením. Takové ře-
šení pro potřeby monitorování jaderně energetiokých zařízení,
založené na měření preparátu o plošné hmotnosti 5 mg/cm je
uvedeno v práoi /13/. Tento problém bude také rozebírán v té-
to aeuvialoati v dalším referátu na této konferenoi /14/. Pro
potřeby monitorování odpadních vod z těžby a úpravy radioak-
tivní oh surovin byl užit postup podle 130 /I/ v souvislosti s
pracemi na ověřování metod určených pro jejich začlenění do
ČSI. Členem ISO je rovněž náš atát. Podle /I/ má při atanovení
oelkové objemové aktivity alfa činit plošná hmotnost odparku
na měřioí miaoe 10 mg/cm2. ~»<«á plošná hmotnost je shodná s
plošnou hmotností pro celkovou objemovou aktivitu beta podle
některých jinýoh mezinárodně přijatých doporučení, kapr. /2/,



/3/. ulití takt* kaatiamai aataálk/ ayla akaalaaa aa n o >
cíoh odpadaíoh vod •* avjtaaya abtaaaa pfírodsioh radloaakli-
dú. Aktivita alfa odparka apravaaaaa aa aiřieí aloku o plainé
haotnoati 10 ng/aa8 myla arovaáváaa a atttrttau alfa alvaau
vápenatého a přidam^i aaáaya malatría uraatu fakt* síakaay'
kalibrační preparát byl apravea aa alfleí niaka a ebdobmá
plošní hmotfioati, tj, 10 af/oa*« Doaaloaá paraaetry (4Blnast,
nemenší viznaaná a aejaealí datakavatalKá aktivity padl* /4/)
jaou uvedeny r tab* I* Da tála tabwlky jeoa aaSleaaay 1 tidaje,
obdobně oharaktariaujíaí otaaoveai aalková objaaová aktivity
beta. V tomto připadl aloulil ka kallbxael ehlartt draaalrtf.
K přípravS Csv bude tfaba arovlat aateabaljll aaadmaoamí vyla
uvedených 2 ataaovaai aalkav^aa'oajaaaTyoh aktivit a vyailtfa
proporoionálníoh poSítaM a Aořalaaía etáaky optlnálaleh plai-

baotnoatí a volby kallb3*aSaíea ataadarda* SooSaami taká
poaoxaoat deřelaai etáaky edbfeu a přadápravy vaarkn

(ataaovaní roapultlo^aa a aaroapuštea^ob. radioanklida).

tabalfca 0* X
ataaovaal aalková objavcvá aktivity alfa a bata vaevka odpad-
aíoh rH 9^ avyaeaýfi abaahaa pHrodiiíoh radioaakliáA ailtůi
pMatroJa fMLk IA €201 (ploCaá bmetaoat pvaparáta 10 as/aa2,
áaaa alSaaí 5000 a)

Bmfc
ataaovaaí

•ICMWMMMM

ealková ab-
jaBorá ak-
tiTlta alfa
oalkavá aa-
jaaorá sk*
tiTlta bata

Kaliteaial
praparát

101

tiiinaoat

BaVttBaHaVIMIWI

0,0172

0,430

*1D
(BqA)

1,112-5,439

0,015-0,750

(aq/l)

0,437-2,149

0,007-0,351

Roailřoaí tnaaaakába příatrojováho txtaa
•trloká atamovaal 2 2 6Ra va veil. M o o detekSai

mí typu n 1501 {TĚShk - fÚPJT), Jahoí koaatrakoa
staaovoai ̂ S a podlo awslaárodai dopovaSoaá aotadlky /ll/«
Prototypová vaorky dotoktorft anrodoaaho aařlaaaí fmm kalibra-
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Tali a testovali užitia modelových roztoků a objemové aktivi-
tě radia 226 1,000 Bq/1. Hodnoty, jichž jsme dosáhli, Jsou
uvedeny níže v tabulce*

Tabulka 2. 2

{ Označení
' detektoru

i

004
007
016

PozadíJ

0,0067

j 0,0058
| 0,0023

Kalibrační
konstanta
Rc(h"

1Bq-1)

a 2 )

(Bq/1)

8181

8329
j 8280

0,002

Cř010

0,006

a 2>

CBq/1)

0,004

0,022

0,014

'Pozadí bylo měřeno 3000 • detektorem, naplněným vzduchem,
jež byl skladován v bombě dále než 1 měsíe* Měření bylo vy-
hodnoeeno podle /5/.

''Hodnoty byly vypočteny dle /4/ pro dobu měření 3000 ••

Příkladem nových postupů, už ívánýoh pro předkoneentrová-
ní stanovovaného radionuklidu při současném zjednodušení a
snížení praonosti stanovení je spolusrážení radla s fosfo ;mo-
lybdeaanaa vápenatým za přítomnosti polyetylenglykolu «a úče-
lem jeho stanovení ve vaorku vody /6/. Pokud je vzniklou sra-
iealnu mutao uvést pro účely stanovení do kapalné fáce, jako
je tomu v případě aaamometrieké metody, použija sa k tomu
roztok dvojsodné" soli kyseliny etylendiamintetraootové.

Z činidel, které dosud najsou využívány v praxi vodohos-
podářských laboratoří při stanovení uranu ve vodáoh, případně
jen ojediaile, je věnována pozornost erioohromazurolu B, ap-
likovanému sa přítomnosti cetylpyridiniumbromidu /7/»

IT. Závěr

Smase uvést nové poznatky v oo nejiiréí míra do vodohos-
padářské praxe a to oo nejkvalitněji, tj. s oílam získávání
arovmatalnýoh výsledků s provozních laboratoří, je podřízeno
zavadaní edpovídajících metodik formou závazaioh přaApisů. J
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současné době se jako aktuální jeví sada ČSI se zaměřením aa
odpadní vody* S cílen docílení aouladu mezi praooTišti různých
resortů byla již zahájena spolupráce T tomto ohledá ma srovná-
vání výsledků společných vzorků, analyzovaných metodami jak aa
stanovení uranu, tak stanovení radia 226 laboratořemi česko-
slovenského uranového průmyslu - koncernu. Institutu hygieny m
epidemiologie, Výzkumného ústavu vodohospodářského,.Porodí
Ohře a dalších pracovišť* Plánovány jaou analysy vzorků jak
umělých tak reálných, přímo z lokalit vzniku odpadních vod*
Podkladovým materiálem pro tyto zkoušky jsou metodiky, na zá-
kladě víoeletýoh zkušeností zakotvené do podnikových norem
ÔSUP

Předpokladem pokroku ve vývoji metod a jejich rozpracová-
ní do pracovních metodik js spolupráce s pracovišti, zabývají-
cími se základním výzkumem* Te smyslu již citované metody /7/
došlo v rámci komplexní racionalizační brigády mezi Výzkumným
ústavem přístrojů jaderné techniky TESLA k* ú* o*, Katedrou
jaderné ohemie Fakulty jaderné a fyzikální inženýrské ČVUT a
VÚV k vzniku komerčně dostupného detekčního zařízení MS 1501
a to včetně metodiokého návodu k manipulaci s ním a způsobu
zpracování vzorků vody*

Formou širší spolupráoe je ujednocování metod radiologio-
kého rozboru vody mezi členskými státy RVHP a převážná část
metod, jež je k dispoziei v měřítku vnitrostátním, byla v tom-
to smyslu ujednocena i v měřítku mezinárodním*
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l a g * L u b o m í r B l a h a
Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioisotopů, Praha 10

VYUŽITÍ BADIOAKZlVJlfCH IHDIKÍfOBfi 7 POVRCHOVÍ A PODZBOÍ
BYLHOLOGII

1. tŕvoD

Umělé radionuklidy ve formě radioaktivních indikátorů
nacházejí od počátku 70. let systematické uplatňováni prak-
ticky v celé široké škále vodohoapodářakýoh oborů. 7 součas-
nosti mezi stěžejní oblasti zájmu patří sladování znečištění
vodního prostředí,především odpady průmyslovými a ze zeměděl-
ské produkce.

Studium tohoto problému s radioaktivními indikátory
(El) se týká:
- disperzního procesu v přirozených vodníoh tooíoh s cílem
postižení havarijních situací,

- propojení povrchových a podzeaníoh toků s ohledem na vo-
dárenské využití podzemních pramenů.

2. METODIKA. MŽSBHÍ S BADIOIHDIKÍTOBY

2.1 7olba radibnuklidu

Uplatňují se krátkodobé zářiče gama, středních energií,
s poločasem radioaktivní premisy Ti/2 řádové dny* Je oelá řa-
da faktorů pro výbir radionnklidu. Při detekci vodné složky
vodných disperzí je nejpodstatněji! M-in-tmriw-f aorbovatelnost.

Pro účely vodohospodářských SI aplikací byly doposud po-
užívány radioisotopy - ^Br, 5 1Cr, 113lIIIn, 2 4Ha, 1 9 8Au, 1 3 1 I ,
1 3 2 I , 9 9 B T O , + 6 S O - v různých indikátorových foxaáoh pro zna-
čení vody i pevnýeh látek. ftá>1artnf uplatnění mají SZBrt

 3 J L 3 mIm
a 5 1Cr. Badioisotop broau 82 je ve vodním hospodářství pouzí-
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s 2Br - T Indikátorové formě jako vodný roztok KBr - je

z mnoha hledisek téměř Ideálním indikátorem pro
rodu - výhodným energetiokým zastoupením a detego-
vatelaostí, Jednoduchostí výroby radionuklidu T Ja-
derním reaktoru a snadnou přípravou indikátoru na
místě experimentu, a poločasem radioaktivní přeměny
36 nod* je měřitelný Tip-imrfiT|X j*den týden, nevyka-
zuje praktloky žádnou sorpoi.

5 1 C r - v komplexní formě a EDIA, využívaný v podzemní hydro-
logii pro dlouhodoběji! sledování proudění vody
(TT/ 2 - 28 dnů), zpraoování ozářeného tečového ma-
teriálu a převedení indikátoru do komplexu je nároS-
nějií a provádí se laboratorně.

- radioisotop india se získává s radionukXidového ge-
nerátoru, na místě experimentu - ehemiekou eluoí a
převedením indikátoru do komplexní formy, s ^/2 ~
- 1,7 hod. se uplatňuje laboratorně a modelově, také
už provozně (čistírenské nádrže, měření průtoku vo-
dy pomooí HI metod).

7 případech , kdy je detegována pevná složka ve vodě -
např. pohyb čistírenských kalů v odpadní vodě - provádí se
Indikátorové označení pevné fáze zlatem 198, v koloidní ne-
bo iontové formě 1 9 8Au° - 1 9 8 A u 3 + nebo přímo eluátem z indio-
vého generátoru ^-^in 3*.

2.2 Detekoe radioiadlkátoru

Detekční čidlo je iiťlrfiirfno při tev. přímé detekci do vod-
ního proudu, pokud možno v optimální geometrii. Je proměřo-
ván nraimálně možný objem, odpovídající »zv. dosahu použité-
ho radionuklidu - jsou to desítky em přibližně tvaru koule -
v případě Br 60 cm jejího poloměru. Při tomto způsobu měře-
ní Je detekční souprava napojena na zapisovač. Výsledkem sle-
dovaného děje je kontinuální zásnam konoentraoe dispergované-
ho indikátoru v čase, ve formě křivky.

Mnohem méně se uplatňuje vsorkovaeí aetoéa T oasovéa
intervalu jsou s proudu odebírány vzorky a jejiah četnost
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(imp/min) je měřena čítačcvou soupravou a* scintilační son-
dou v olověném krytu. Tento postup je časově náročnější a řá-
dově méně citlivý ve srovnáni s přímou detekcí.

Detekční technika

- měřiče četnosti řady TS (tfvWB). se sointilační sondou,
- měřiče četnosti řady TR (tfvWR) se sondou tvořenou GM

trubioeni,
- měřič četnosti IZZ 302 (Tesla) se scintilační sondou.

Ve viech případech se jedná o jednoduché integrální pří-
stroje bez možnosti spektrometrické detekce, vhodné pro te-
rénní podmínky, lehce přenosné, s bateriovým i sítovým napá-
jením, sondy jsou vždy s vodotěsnou úpravou.

- Čítače řady RPT (NDR) se sointilační spektrometrickou son-
dou, s vyěěí oitlivostí než měřiče četnosti (cca 2-3x),
pouze v sítovém provedení, s převodem naměřených údajů na
tiskárnu.

2.3 Zpraoování dat

Naměřené údaje jsou ve formě křivky u analogového re-
gistračního záznamu nebo jako tabelární hodnoty z číslico-
vého převodu čítače. Odpovídají tsv. odezvové funkci změře-
né na výstupu průtočného zařízení nebo jsou to tzv. impulsní
funkce - křivky získané detekcí uvnitř proměřovaného průtoč-
ného systému.

Křivky jsou analyzovány a využitím poznatků ohemického
inženýrství. V jednodušších případech jsou pouze určovány zá-
kladní dynamické parametry křivky - těžiště, maximum a dal-
ší významné body křivky. Některým způsobem zpracované křivky
jsou pak podkladem pro funkční hodnoceni sledovaného děje
nebo přímo určují potřebné výsledky - dobu zdržení, průtok,
ryohlost nebo směr prouděni, případně jen podávají informa-
ci o průchodu indikátoru*
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3. ĽISTBBZMÍ PROCBS 7 ŘfČSÍCS TOCÍCH

Pomocí Hl Je v řekách sledován rozptyl odpadních látek -
siřením Impulaních křivek podél toku se získávájí podklady
pro hodnocení příčně-podélného disperzního procesu. Výclsd-
ky jsou podkladem pro modelování havarijních situací na pro-
•érováných úsecích řek - pro dispečinky povodí a pro předví-
dání zamoření toku odpady v oblasti úpraven pítnýoh vod.

Tento typ experimentů spočívá v postupném a opakovaném
proměřování říčních úseků dlouhýoh desítky kn a posléze ob-
lých říčních toků - při různýoh průtočných poimínkáoh. Jako
El je aplikován Br - jednorázově, mnohabodové na vodní hla-
dinu, v celen příčném profilu řeky. Za předpokladu příčné ho-
mogenity v prvém podélném profilu je dostačující v kmidéa •or-
ném profilu Jeden detektor.

Touto metodikou byly proměřeny říční toky: celá Otava,
Berounka, Úhlava, Bí'lina, dále Ofeře po Nechráníce, úsek hor-
ní Vltavy do Českých Budějovic , z menších toků Rolava a
Chodovský potok. Těžiště experimentů se přesouvá na velké
toky - Vltavu aezi Prahou a Milníkem, Moravu na dolním toku
a připravuje se měření na Labi od Mělníka po státní hraniol.

určování parametrů příčné disperze odpadních látek
v říčním toku je indikátor kontinuálně dávkován do vedlejší-
ho přítojcu, který je nositelem průmyslového značliténí. Při
postupnéa dosažení rovnovážného stavu El v podélnýoh profi-
lech je méřena konoentrace, vždy v celé* řezu proměřovaného
profilu. Měřeni je ukončeno po dosažení homogenity RI s vo-
dou v osle šíři toku, napr. po označení odpadního obchvat-
ného kanálu z papíren Větrní s radioindikátorem se dosáhne
jeho dokonalého rosaísení po ooa 13 ka, na jasu v« Zlaté Ko-
runě.

4. PBOPOJEÄÍ POVfiCHOVÍCH A PODZBMHÍCH TOKO

Experimentální je tento problén studován s RI ve Slo-

venském krasu. V propustném vápencové* podloží dochází k

propojení povrchových vod s podzesmíai toky, které vyvěra-

jí sa povrch a jsou zdroji pitné vody. Tyté vody jsou po pru-
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chodu podzemním TOdním systémem příme Jímány vodárnami ber
další vodárenské úpravy - mimo ohlórování - a jsou distri-
buovány do vodárenské sítě.

V důsledku zemědělské činnosti - hnojení, pasení -
jsou povrchové vody zamořovány. Akutnost určování původu vo-
dárenských zdrojů je v tom, Se při vyíšíoh vodních stavech
dochází k propojení vod v průběhu několika dnů.

Metodika měřeni s RI spofiívá v Jednorázové apllkaol In-
dikátoru do povrohového toku nebo určitého krasového útvaru:
- stálého povrohového toku,
- aktivního ponoru,
- neaktivního ponoru - závrtu, pukliny, propasti,
- vodárenské studny,
- hydrogeologického vrtu.

Přímá detekce £1 se provádí ve vodárenských objekteoh
a v povrchových tocích:
- ve vývěreoh pramenů,
- v Serpacíoh jíokáoh,
- na potrubí čerpaných vodních zdrojů,
- v pramenech mimo vodárny a v následných potočíoh,
- v hydrogeologických vrtech.

Pro postižení zkratového proudění je aplikován Br,
pro urSování hlubinného proudění a při infiltraci v sálo pro-
pustném podloží se používá ' Cr-BDTA. Obvykl* jsou oba indi-
kátory injektovány současně.

Tento typ experimentů Je nutno provádět operativně -
období déšť, při jarním tání sněhu. 7 opačném případě dochá-
zí k depozici RI v podzemí nebo uí v podpovrohovýoh vrstvách.
Druhou podmínkou je dostatečné syoení místa aplikace vodou,
před i po nadávkování KE. Tímto postupem sa indikátor s po-
vrchové zóny přesune do soustavy podzemních nádrií. X torna
je zapotřebí řádově desítek až stovek sp vody.

Pozitivní měření s BI jsou podkladem pro sřisováal vo-
dárenských pásem a pro zahrnutí sledovaných lokalit do ofcrá-
něné krajinné oblasti. Ha sákladě měřeni • HI bylo prokásámo
propojení povrchových vod a vodárenskými zdroji v následuji-
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oíeh lokalitáoh:

- propojeni hlavního prameňa "Pistrang" a daliícli tří pra-
menů v lokalitě rožňavské vodárny 8 povrohovýrai TOdastl z
okolí Silice,

- propojení vodárenakého vrtu a oydrogeolcgickáno vrtu vodá-
rensky nevyužívaného s hlavním pramenem vodárny v Drlenov-
ci (infiltrace vod z nivy řeky Bodvy),

- spojitost povrchových vod z okolí Silioké Bresové s vodá-

renskými zdroji v Kočové a Bohušově (mimo RI byl aplikován

řluoreacein a bylo použito metodiky měření izotopového po-

měru stabilních isotopů 1 6 0 / 1 8 0 ) .

Uvedené závěry ae týkají tří aaaoatatných experimentu

ve Slovenském krasu, z období 1963-85.

5.

Byly popBány dva typy radioindikátorovýcn aplikací v
povrchové a podzemní hydrologii -

. průmyslové a komunální znečištování přirozených vodních
toků, určování rozsahu tohoto znečištění a hodnocení po-
mocí podélně-příčného disperzního procesu

- zamořování podzemních toků zemědělskými a kanalizačními

produkty v důsledku propojení povrchových a podzemích

7 obou oblastech šlo o přímý vztah k vodárenským zdro-
jům pitné vody.

Použité metodiky měření mohou být v budoucnu použitel-
né pro nový zdroj znečištění vody - radioaktivní odpadní vody
z atomových elektráren.
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Ing. Lubomír LICHOH, CSc.
Cs. setrologieký tistav, Bratislava

POJOOB aOZPUSIEHlCH LATOK V KBUStTBGU OBLASTI ZUBIT

Štúdia pohybu rosputta&ýeh látok v sealne *d ddlelltyB
prostriedkom vo fysika seuia, slúlleola na predpovedanie po-
hybu pestieldov, duslSnancv, lalkyaa kovov a lnyeh rostokov
oas sesjiau, 60 Ja fiasto spojené c ohrosa&la axistujdeleh
•drojov pitn«3 vo4y. flato fttóála BJOIU poskytaúl eamé in-
foimáol* dadnak o apľivéBl aa ah—lkal la v pórovitou pro-
•tradl (difúila, dlaparala, vjrlwlovamla a»lo»ovt adaorpaia,
vyaanne proeasy), ala aj iažantoi.% o saaotaoa proatradl
(roadala&ia vaíkoati

Taorctioké štúdia vyahádsa^i a koavaktív&o-disparsM;}
rovnioa a podnataé d* M ^ ň práaa autorov ?AI 0IIIUQ8SBX a
tlXBUfSA (1976), ktorí naaatýtaaa n^mgormi pórovité pro-
atradla ťosdaliU M 5 oblaati t

t. priaatonr vyplaaaé vaiuakoa
2. pohyblivé voda va vnútri •adalagrafátovyeh pórov
3. aapoitybllvé voda vo vnútri agragétov a v bodoch dotyku •*-

rafátov a/alabo fiaatla
4v dyoamioká oblaat samlay (spo^aná a pohyblivou vodou)
9. atagnantná oblaai saulny, v ktora^ aorpeia roapustanaj let-

ky prabiaha laa vdaka difttall v aapohyblivaj voda.

Autory slskall ayatau rovalo, ktoryal popísali laboratór-
na siskané výtokové (koncentračné) krivky trleiovaj vody h
a 2,4,5-trichló'x>ŕeno*yoetovej kysallay cas ilovitohlinlté
a hlinité seuiny. Hapriak valkésn sjednoduieniu (pradpoklad,
la adsorpfiné isotaraa ja liaaéraa) dostali dobrú shodu sadsi
naBaranyal výsladksai a taoratiekyBl krivkaal.

JACXSCH at al.(i960) sa pokosili poplsai r^ehlosi pohy-
bu rdsayoh kontaalftantov v saaiaa poaoeou rosdaíovaclaho
(distribučného) koafieiantu K d slátaného v laboratóriu. &os-
dolovael koafieiant X Q {cmr/g) ja definovaný v rovnovásnoB
stava ako e
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kde c~ - pomer hmotnosti kontaminantu, naadsorbovaného na
zeminu, k hmotnosti zeminy

c. - pomer hmotnosti kontaminantu v roztoku k objemu
roztoku.

Medzi rosdeíovacim koeficientom & d a retardačným fakto-
rom Bjj, popisujúcim zaostávanie kontaminantu za pohybujúcou
sa vodou, platí vztan

h "*;*•* T ** / 2 /

kde v v - priemerná rychlosl vody v zemine (apparent veloci-
ty, Ahstandsgeschwindigkeit)

v. - rychlost pphybu kontaminantu v zemine

£ - hustote (objemová hmotnost) suchej zeminy

n - celková pórovitosí suchej zeminy.

Treba poznamenat, že rozdělovači koeficient závisí od kon-
centrácie rozpustenej látky.

V prípade roztoku s niekolkymi rozpustenými látkami te-
da stačí určit rychlost jednej z nieh a rychlost äalšlch ur-
číme z rozdělovačích koeficientov podlá vztahu

JJOĽ - »+?Kdi
vki n* n^ ™

Ma meranie rychlosti pohybu rozpustenej látky v nenasý-
tenej oblasti zeminy možno využit rádioaktívne indikátory
a ich pohyb meral metódou popísanou v (3). V hĺbke 30-50 cm
pod povrchom zeminy sa jednoduchým injektorom, pripojeným
na hustilku, vystrekne vodný roztok rádioindikátora, ktorého
pohyb sa až do hĺbky 2 m sleduje GM-trubicou SBM 21 (prie-
mer 6 mm, dĺžka 21 mm) umiestenou v zapichovaccj sonde, zho- ;.-'
tovenej z duralovej trubky s vonkajším priemerom 10 mm .•'>'
s hrúbkou steny i mm zakončenej mosadzným hrotom. Na uíahčenie • ,i
nie zavedenia meracej sondy do zeminy sme používali ocelovú ,l

predráiaeiu tyč priemeru 11 mm zakončenú hrotom. GM-trubica 4-
bola koaxiálnym káblom pripojená cez prisp6sobovacl člen v
na spektrometriokú jednotku KZG 201 (Tesla Vráble). Väaka í
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tomu, že sa detektor nachádza v bezprostrednej bliskosti
rádioindikátora, mažeme pracovať s malými dávkami Žiare-
nia a rozlišovacia schopnost (v&eka skoro "bodovému" de-
tektoru) bude niekoíkokrát vyššia než pri metódach zalo-
žených na odbere vzoriek. Ako rádioaktívne indikátory je
výhodné používat gama-žiariie I d w g * 8,04 dni) vo
forme Ha 1^ 1! pre pozorovania trvajúee niekolko týždňov,
5 8Co (T, / 2 « 77 dní) vo forme Kj [

58CofCE)6] pri meraniach
kratších ako 1 rok a 6 0Co ľ*x/2 " 5»26 rokov) v chemickej
forme K 3 [

60Co(GlI}J pri dlhšie trvajúcich meraniach. Metó-
da bola odskúšaná v hlinitej zemine v oblasti vodného sdro-
ja Cuňovo, v hlinitopiesčitej zemine zemnej priehrady Bos-
grund pri Banskej Štiavnici a v llovitohlinitej zemine po-
kusného úseku Výskumného ústavu závlahového hospodárstva
v Moste pri Bratislave. Výsledky meraní sú publikované
v (3) a (4).

Pomocou horeuvedenej metódy teda nameriame rýchlosť
v^. pohybu rádioindikátora v nenasýtenej oblasti zeminy,
laboratórne zistíme vlastnosti zeminy (̂ , n) a rosdelova-
cie koeficianty K... rádioindikátora a K^g sledovanej látky
v tejto zemine. Dosadením takto zistených hodnôt do vzťahu
/3/ potom získame rýchlosť pohybu sledovanej látky v nena-
sýtenej oblasti zeminy. Popísaný postup možno použiť pri
stanovovaní ochranných pásiem v okolí vodných zdrojov, pri
určovaní znečistenia podzemnej vody zo skládok (napr. che-
mického odpadu) alebo polnohoapodarskej velkovýroby (apli-
kácie umelých hnojív, pesticídov apod.).
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