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Prof.Ing.Petr Beneš, Dr.Se
Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT, Praha

KONTINENTÁLNÍ HÍDHC3FÉ3A JAKO MEDIUM SÍÍEMÍ RADIONUKLIDO Z
JADERNÝCH HAVÁRIÍ

Úvod

V poslední době ae pozornost badatelů v celém světě
zvýšenou měrou zaměřuje na výzkua možných důsledků velkých
havárií jaderně energetických zařízením O ton svědčí řada
mezinárodních i národních odborných akcí s touto tematikou
konaných po havárii v Černobylu (viz např./l-4/) a články
publikované o této tématice v odborné i populárně vědecké
literatuře. V přednesených referátech a publikovaných sdě-
leních byla věnována značná pozornost i Síření radioaktiv-
ních látek vodní cestou.

Hydrosféra je spolu s atmosférou hlavním mediem pře-
nosu' radionuklidů uvolněných při havarijním úniku do pro-
středí. Omezíme-li se na havárie jaderných elektráren, lze
rozlišit dva základní scénáře úniku radionuklidů : únik ve
formě plynů a aerosolů do atmosféry, únik radioaktivních
kapalin mimo prostor jaderná elektrárny. V obou případech
hraje hydrosféra významnou roli při šíření radionuklidů
v prostředí. V tomto článku je podán stručný přehled pro-
cesů a faktorů významných pro transport uvolněných radio-
nuklidů kontinentální hydrosférou, a je diskutován součas-
ný stav našich poznatků o těchto procesech a faktorech.

Předem je třeba říci, že procesy a faktory ovlivňu-
jící šíření radionuklidů z jaderných havárií se až na ně-
které výjimky neliší od těch, které určují šíření radio-
nuklidů uvolňovaných při normálním provozu jaderné elek-
trárny. Odlišné jsou pouze podmínky uvolňování (kinetika,
způsob úniku a fyzikálně chemické formy radionuklidů -
tzv. zdrojový člen) a požadavky na přesnost znalosti nebo
popisu šíření. Zatímco při popisu šíření za nehaverijních
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podmínek většinou vyatačíne a předpokladem ustáleného sta-
vu a s konservativnía popisem, který zanedbává některé pro-
cesy a faktory a větainou koncentrace radionuklidů značně
nadhodnocuje, u šíření v havarijních podmínkách je nutná
znalost dynamiky procesů a konservativní popis nestačí,
riebot vzhledem k velké aktivitě uvolněných radionuklidů je
zapotřebí znát jejich koncentrace ve složkách prostředí co
nejpřesněji.

Vysiývaní radionuklidů z atmosféry

Měření po černobylské havárii jednosnačně prokázala,
že vymýváni radionuklidů z atmosféry vodními srážkami (mo-
krý spad) výrazně převyšovalo suchý spad. V e«»lé Evropě se
místa s největší kontaminací půdy shodovala s místy, v nichž
se v době průchodu kontaminovaných atmosférických mas vys-
kytly vodní arážky. To ukazuje na velký význai hydrosféric-
kého přenosu pro primární kontaminaci zemského povrchu i
při havarijním úniku radionuklidů do atmosféry. Tento výz-.
nan vyplývá i z úváhy,2e rozsah kontaminace a další osud
radionuklidů by byl značně odlišný, kdyby havárie nastala
v zimním období, kdy je zemský povrch pokryt sněhovou vrst-
vou.

Kvantitativní popis vymývání radionuklidů, uniklých
při havárii do atmosféry, vodními srážkami je dosud značně
nedokonalý /5,6A Jedním z důvodů je neznalost zdrojového
členu Síření při havárii, zejména fyzikálně-cheaických fo-
rem radionuklitíů v atmosféře. Záchyt radionuklidů vodními
kapkami nebo krystalky ledu t o t i ž závisí na tom, zda se ra-
dionuklid v atmosféře nachází v plynné nebo aerosolové for-
mě a na charakteristice těchto forec.

Protože forma radionuklidů v atmosféře je důležitá
i pro přenos radionuklidů suchým spadem do půdy nebo pří-
mo do rost l in, objevují se v poslední době snahy o bl ižší
charakterizaci fyzikálně chemických forer. rnc:ion-.iklidů
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uvolňovaných při jaderné havárii do atmosféry. Jde o velmi
obtížný úkol vzhledem k možné variabil itě průběhu havárie,
odliänostem v konstrukci jaderných reaktorů a dalším důvo-
dům. K jeho řešení bylo navrženo použít fyzikálnS chemické
výpočty spolu s matematickým popisem dějů probíhajících při
havárii /7/ nebo modelových experimentů, při nichž jsou za-
hřívány směsi radionuklidů a stavebních komponent reaktorů
/8/. Třetí možnost je analyzovat aerosoly uvolněné při sku-
tečné havárii, což sice j iž bylo provedeno po černobylské
havárii, dostupné výsledky však byly získány v poměrně vel-
kých vzdálenostech od zdroje a metodami neumožňujícími do-
statečně podrobnou charakterizaci forem radionuklidů /9-12/.
V této oblasti je proto zatím jen velmi málo dat.

Forma radionuklidů v atmosféře ovlivňuje kromě kvan-
t i ty a dynamiky vymývání radionuklidů z atmosféry i jeho
fyzikálně chemické formy ve vodních srážkách, které jsou
důležité pro další transport a chování radionuklidů (viz
dále). Tyto formy závisejí především na chemické povaze ra-
dionuklidů a na rozpustnosti aerosolů, radionuklid obsahu-
jících, ale také na pH a složení vodních kapek nebo ledo-
vých krystalků, které je ovlivněno celkovým složením atmo-
sféry. Např. v kyselých srážkách budou radionuklidy prvků
kovové povahy z větší míry rozpuštěny v kationtových for-
mách, což může značně ovlivnit jejich mobilitu v půdě, kam
se se srážkami dostanou. Informací o formách existence ra-
dionuklidů ve srážkách z oblastí zasažených atmosférickou
kontaminací z jaderné havárie je zatím velmi málo /13/.
Souvisí to i s nedokonalostí metod studia těchto forem,
které je třeba dále rozvíjet.

Chování a migrace radionuklidů v půdě

Půda patří do hydrosférického přenosu radionuklidů
v prostředí proto, že tvoří důležitý článek přenosu mezi
zdrojem radionuklidů a povrchovou nebo podzemní vodou a ta-
ké proto, že migrace radionuklidů v půdě probíhá z velké
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míry prostřednictvím vody (voda srážková) odtoková nebo pro-

sakujíci, půdní roztok). Z hlediska vlivu uvolněných radio-

nuklidu na člověka je půda nejdůležitějším článkem hydro-

síérického přenosu radionuklidů, nebot z ní vychází nejvý-

zr.a-.nějáí Část potravinového řetězce člověka. Radionuklidy

uvolněné při jaderné havárii se do půdy dostávají hlavní

měrou mokrým nebo suchým atmosférickým spadem. Únik radio-

aktivních kapalin vede Jen k lokální kontaminaci půd, více

či méně lokální charakter ně i zavlažováni z kontaminova-

ných zdrojů vod a průsak kontaminovaných povrchových vod.

Chování a transport radionuklidu v půdě určují tyto

hlavní procesy : interakce (tj. záchyt a uvolňování) radio-

nuklidu 3 tuhou fází půdy, horizontální a vertikální průsak

vody a difúze radionuklidu, povrchový odtok rozpuštěných i

nerozpuštěných forem radionuklidu, záchyt radionuklidu ko-

řenovým systémem rostlin. Tyto procesy podmiňují záchyt ra-

dionuklidu v půdě a jeho transport do podzenních nebo povr-

chových vod a do rostlin. Závisejí silně r. fyzikálně che-

mických formách existence rtidicncklidu v půdě, které jsou

zase funkcí chemické povahy radionuklidu, formy radionukli-

du v jeho zdroji (např.ve spadu), složt.-ií ptčy a půdního

roztoku, případně i biologických procesů (viz r.apř./14/).

Záchyt radionuklidu půdou je také silně ovlivněn hy-

drologickými poměry v půdě v okamžiku její kontaninace.

Pokud je v důsledku snadné propustnosti nebo r.aopak nepro-

puatnosti vií&y kontakt kontaminujících vod 3 pčdou jen krát-

ký, značná čá3t radionuklidu buu proteče do podzemní vody

nebo odteče po povrchu; Takové okolnosti mohou nastat zej-

ména při náhlých prudkých srážkách nebo při rychlém tání

sněhu. Měření po čemobylské havárii např. ukázala, Ze

srážky o větší intensitě na některých míntech zapříčinily

hlubší průnik radiocesia do půdy než v místech srážkami má-

lo ovlivněných /15/.

Z hlediska vlivu jaderné havárie na člověka je pohyb
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radionuklidů v půdě analyzován především za účelem odhadu
přeno3u radionuklidů do potravin a za účelem odhadu pokle-
su koncentrace radionuklidů v půdě v důsledku vymývání vo-
dou. Z vodohospodářského -hlediska zase půdy působí jako
f i l t r , který na čas zadrží část radionuklidů a postupně je
uvolňuje do povrchových nebo podzemních vod. Dosavadní me-
tody matematického popisu migrace radionuklidů půdou mají
řadu nedostatků, vyplývajících z nedostatečné znalosti pro-
cesů ovlivňujících chování a stav radionuklidů v půdě. Stu-
dium migrace se provádí experimentálním modelováním migra-
ce a jejích dí lčích proceaů v laboratoři, experimenty s ly-
simetry a analýzou půdních profilů. V modelovém studiu se
v poslední době klade důraz na poznání dynamiky distribuce
radionuklidů mezi pevnou fázi a půdní roztok a na popis t é -
to distribuce kinetickými vztahy na rozdíl od dosud převlá-
dajícího popisu statickým distribučním koeficientem /16/.
Lysimetrické experimenty představují velké přiblížení k
reálným podmínkám migrace, protože umožňují věvně simulo-
vat kontaminaci a přírodní procesy /Y\/. Analýza hloubkové-
ho rozloženi radionuklidů pocházejících z reálných jader-
ných havárií v půdách umožňuje studovat skutečný pohyb ra-
dionuklidů v půdě jako funkci vlastností půdy a meteorolo-
gických podmínek. Byla popsána řada takových studií. Nepř.
po černobylské havárii bylo většinou zjištěno, že radioce-
aium zachycené půdou zůstává v horních 5-10 cm půdy a jeho
pohyb je velmi pomalý /9,12,15,18,19/.

Povrchové vody

Do povrchových vod se radionuklidy z jaderné havárie
dostávají hlavně vymýváním z půdy, přímým atmosférickým
spadem, nebo havarijním únikem kapalin. Faktory ovlivňují-
cí vymývání z půdy byly diskutovány výže. Existující mate-
matický popis takového vymývání je značně nedokonalý, vět-
šinou se omezuje na jednoduché vyjádření vztahu mezi kon-
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centracl radionuklidu v říční vodě a velikostí spadu v da-
ném povodí, které používá empirických koeficientů (viz napr.
/20/). Měření radioaktivity říčních vod po čemobylské ha-
várii ukázalo, Se tato radioaktivita prochází maximem aai
za 3 dny po kontaminaci povodí spadem /15>2O/. Průběh po-
klesu aktivity za maximem ae pro různé radionuklidy zn. *ě
lišil.

Přímý atmosférický spad je významný jen u velkých vod-
ních ploch. Na daläí osud radionuklidu má bezpochyby vliv
fyzikálně chemická forma radionuklidu ve spadu, experimen-
tální data o tomto vlivu ySak zatím chybí. Havarijní únik
kapalin se jako zdrojový člen může od atmosférického zdro-
je značně lišit jak způsobem uvolnění tak i fyzikálně che-
mickou formou radionuklidu. Navíc zde může značnou roli
hrát vliv neaktivních složek kapalných odpadů.

Transport a chování radionuklidu v povrchových vodách
závisí kromě fyzikálně chemické formy radionuklidu na řadě
dalších faktorů a procesů, z nichž jeden z nejdůležitějších
je interakce radionuklidu s tuhou fází, tj. se suspendova-
nými látkami a dnovými sedimenty, Zejména suspendované lát-
ky ovlivňují osud radionuklidu změnou jeho formy existence
ve vodě v důsledku adaorpce a případným odstraněním z vod-
ního sloupce sedimentací. Dnové sedimenty se stávají trva-
lým nebo přechodným úložištěm radionuklidu v systému a mo-
hou být i jejich dlouhodobým zdirojem v důsledku resuspenze
nebo uvolňování do vodního sloupce. Při hodnocení vlivu
černobylské havárie na dolití tok Dněpru se např. ukázalo,
že velká část uvolněného radiocesia zůstala deponována v
dnových sedimentech řeky a přilehlých vodních nádrží /21/.
Radiostroncium, které interaguje s přírodní tuhou fází jen
málo, bylo téměř zcela odtransportováno do Černého moře.

VětSina existujících modelů popisujících transport
radionuklidu v povrchových voiách interakci s tuhou fází
nezahrnuje nebo jen velmi nedokonale /22/. Důvodem je mi-
mo jiné nedostatečná znalost zákonitostí interakce radio-
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nuklidů s tuhou fází povrchových vod. Takové modely neumož-

ňují spolehlivě předpovědět formy existence radionuklidů v

toku ani vypočítat ukládání radionuklidů do sedimentů, což

je z hlediska havarijní situace nepřijatelné. Proto je tře-

ba tyto modely zdokonalovat na základě podrobnějšího studia

interakce s tuhou fází.

Podzemní vody

Přenosu radionuklidů z atmosféry do podzemních vod

zatím byla věnována jen minimální pozornost, nebot prostup

půdou a průsakem povrchových vod je většinou velmi pomalý.

Řešeny jsou hlavně otázky havarijního úniku radionuklidů

z povrchových nebo podzemních úložišt radioaktivních odpa-

dů nebo nádrží radioaktivních kapalin (viz např./23>24/).

Pro tento účel existuje velké množství matematických mode-

lů šíření radionuklidů v podzemních vodách, jejichž společ-

ným nedostatkem, však je nedokonalý popis interakce radio—

nuklidu s geologickým prostředím /16/. S cílem prohloubit

poznání takové interakce byl v roce 1987 zshájen výzkumný

program koordinovaný MAAE pod názvem "Jaderné metody ve

studiu transportu kontaminantů prostředím: interakce roz-

puštěných látek s geologickým prostředím (metodologické as-

pekty)".

Literatura

1. C.E.C./J.2.N. Seminar: Cycling of Long-Lived Hadionuc-

lides in the Biosphere: Observations and Models. Madrid,

15-- 19.9.1986.

2. VII.Celostátní symposium dozimetrie záření. Mariánské

Lázně, 13-4-- 17.4.1987-

3. Radiačná bezpečnost jadrových elektrární a ich vplyv

na životné prostredie. Sborník referátů z konference,

Tele, 12.-15.10.1987, ČSVTS, 390 a.



- 8 -

4. IV t h International Symposium of Radioecology of Cadara-

che on the Impact of Nuclear Origin Accidents on Envi-

ronment, Cadarache (Francie), 14.-18.3.1938.

5. Atmospheric Dispersion in Nuclear Power Plant Siting:

a Safety Guide. Safety Series No.. 5O-SG-33, IAEA,

Vienna 1980.

6. National Council on Radiation Protection and Measure-

ment: N.C.R.P. Report 76, Bethesda, JSD,19S4.

7. Lhiaubet,G., Manesse,D.: Carasteriques de3 aerosols

emis dans l'environnement apres un accident grave sur

un reacteur a eau sous pression. In: Ref.4.

8. RonneaUjC, et al.: Contamination des ecosysteaies fo-

restiers par le radiocesium. In: Ref.4

9. Zpráva o radiační situaci na úzenií ČSSR po havárii ja-

derné elektrárny Černobyl. IHE, CKZ, 1987.

10. Pietrikjl., et al.: Formy radiojódu v ovzduší po havá-

rii «JE v Černobylu. In: Ref. 2.

11. Rulík,P., et al.: Velikostní distribuce aerosolů v CSSR

pro radionuklidy uniklé z jaderné elektrárny Černobyl.

In: Ref.2.

12. Caput.C, et al.: Observations portant sur les retom-

bées consécutives á 1'accident de Tchernobyl dana la

partie nord de la France. In: Ref.4.

13. Jansta,V., Wirdzek,Š.: Operačné formy výskytu štiepnych

produktov v zrážkach a spadu z apríla - mája 1986. In:
Ref.2.

14. Behrens,H.: Chemistry of raäioiodine transport in aqua-

tic & terrestrial systems. In: Ref.4.

15. Delmas.J., et al. : Impact et dynamique de la radioacti-

vity provenant de Tchernobyl dans trois bassins versants.

In: Ref.4.

26. Schweich,D., Sardin,m.: Apnlication of Distribution Co-

efficients to Radiological Assesment Models. Elsevier,

London 1985, s.14-23.



- Q -

17. Legrand,B.: Programme ressac: rehabilitation des sols
et dea surfaces apréa un accident. In: Ref.4.

18. K(lhn,W., et al.: Radioecological analyses following the
Chernobyl accident. In: Ref.l.

19. Slávik,0., et al.: Hĺbkové rozdelenie radionuklidov v
podách po černobyískej. havárii. In: Ref.3i a.105-112.

20. Cigna^A.A., et al.: Radionuclides behaviour in the Po
basin (N.Italy) after Chernobyl accident. In: Ref.4.

21. PolikarpovjG.G., Lazorenko,G.E.: Experimental compara-
tive study of accumulation & Ios3 of Sr & Cs radionuc-
lides by bottom sediments of the Black Sea and lower
Dnieper. In: Ref.4.

22. Beneš,P.: Vliv suspendovaných látek a sedimentů na ší-
ření radionuklidů v povrchových vodách. In: Ref.3,
s.258-266.

23. Dlouhý,Z.: Vliv ú ložišt radioaktivních odpadů na hydro-
sféru. In: Radionuklidy a ionizující zářeni ve vodním
hospodářství, Dům techniky ČSVTS Ústí n.L. 1985, s .69-
-75.

24. Polák,R., PläkOjJ.: Simulácia pohybu rádionuklidov v
podzemných vodách okolia jadrových elektrární v Jaslov-
ských Bohuniciach. In: Ref.3, s.253-257.



- 10 -

RNOr. Pát í - A n d £ 1 , C'íc.

ft o vývojový 6stď/i Sfcržž port

STAVEBNICOV*. »Ĺ..:.;.-<..i(sA&it STA.S'ICĽ PRO C X 5 T £ N Í

RADIOAKTIVNÍCH uBl-NÍCIi VOD

K zákl»dn.ia ot:á?.ká« ochrany životního p ros t ředí v souvis-
l o s t i * rozvojom uranového pritayslu pa t ř í SiatSni důlních vod.
Důlní vody, k te ré jsou v dlouhodobé kontaktu s rudou a o s t a t -
ními horninaai ložiska, obsahuji Casfco ve zvyšných množstvích
řadu konfieuinsnSft, jejichž přusft vyp<>o?.ř3ní do povrchových vod
by nčlo zo náaladek isepřSzsnrivi' o v l i v n i í vodního ekoMyat&nu a
znehodnocení toku z hlediska orf&Srw pitné a užitkovís vody,

Hlavníni kootaninanty jscu! j?ře.ď;v5?.í.i prvky uraii-rp.diové
rozpadová řady 'VU, 2 2 b ř l ^ --:"«i-!, 2 1 C P o , 2 i 0 P b a j . ) * t£žk« kovy
(FÍÍ, Mn, Zfí, N.i, Co aj.,}., RT-.r'7:-puSterié látky, s í rany, chlor i -
dy, í'nofsnS iij.->i:y, rojné Ižtky .!>ĵ  iCmikrv-tní konňfMitr'BCís jsd-
nofclivých složek jiou závislé nj složení tfižciió rudy a celko-
vých hydi%oť!ůijLyjickyc!i n hydroc'.je!,íi.:-.(;ýcii pcaiírech ložisku,

ProbiCMatixu SiátónS tlíjlnlcif vod itiiSuje nckolir; skuftuií-
n o s t í :

1. kval i ta i3i*..1 filch vod ?s v príibiihu ti-žby w5«í, JeJn-'! s* jak o

zxiiny rjloultoiisbé, tak i krúw.iVíK.o-f;, ulo^iiociubý' vý^tíj kval i ty

důlních vod j e závislý jednoív H g hydrugBolotjick'í-ch po-iä^eťrh

txoaenti&lnU í:ěžcnó Části I4>2ti<ŕ;j, jed;i:>k nu celkovfe-a 3 ťw;. n i

rozfái-cini, Prtidtväím v horniniiisri s vyäáím obsahew pyri tu ÄSUSO

napr, v prlkcraftftäti kyslíku dc-cHi«zťt k rozvoji sírnych b R k f; o-

r i i a nťíílňtliií^iti bivlv^i'tkéjiu loíažer.'i, pr i kterfou p!i důlní vo-

dy klcííi .iž na hocnuty £-3, Krátkodobé xažny aouvisí a

tíílní pr>'»víiílcnf:.i£ praoeiai. v <io£ a, !•.<!•'. přcdevS Íra pľ-i bRi

n /.ňklatice doc^ňíí ke knHkod-vbýw vv>-.yviv. pH .'. n-íutrňl,-, 1 oi>-

los-'ri no p!! JO-12. Vclaii výr^/r.č vý!.yi.'y ľáJov-S ot! 10 ,-ir,. 1"A
 f

10 !J. J " * jiíou v k«íí',tcnl:ľuoíci-. iľro,'pi:ii':ňiivcíi l.íťrk. iiončfi'W:-'

a i:cíl;ový:t checjf.iBew vc-'I -••« KiCrií í obanliy vítlsiny katitnsiiiian
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2. K výkyvům a ziuSnAai dochází i v anožatví důlních vod. Celko-
vé množství je zhruba úaSrné délce rozfíraných důlních chodeb,
krátkodobé výkyvy v Čerpání běhen dne jsou dány provozními po-
tr-ebíiini dolu a oaezeni.-j čerpáni v době energetické špičky.
3. Analytická kontrola celého systému je znacnč složitá a pře-
devším při stanovení některých přirozených radionukládů (Ra,
Po, Pb) i zdlouhavá. To je v rozporu a celkovou nevyrovnaností
sy3téiau a zneciožňuje to operativnS technologicky reagovat na
číšnicí se situaci,
4. Protože jde o mnohokouponentni systéa, je při požadavku
Cištoní od nčkolika kontaainantů nutné aplikovat vícestupňové
čistení. Proto je koaple.xní technologie dosti 3ložitá a inves-
tiční? náročná.

Nejvýrazněji 88 tyto konplikující faktory projevují při
řešení vodního hospodářství úseků hornického prúzkuau. Důlní
práce jsou prevádí-ny v etapě tzv. předběžného průzkuau, jehož
cílew je určení prostorové pozice ložiska, jeho ttavby a oce-
nění zásob podle obecných kondic. Tato etapa prúzkiuiných prací
j s časové i finanCnu níiročnň a představuje výstavbu průzkumné
jámy s technickým vybavenia o vybudování nezbytných pomocných
objektů na povrchu. Mezi ní; patří i čistírna důlních vod.

Základní probl&sj vyplývá z toho, že jde o průzkumné úse-
ky, u ktorých není jasná celková životnost, v případě nega-
tivního výsledku průzkumu 33 úsek bShem nSkolika let likvidu-
je. Na úsecích založených v letsch 1961-70 byla např. prúraSrná
dílka trvání průzkumných prací 4 roky (štSpánek 1934). Vv&ží-
me-li dále, žs pf-i zahájeni prňzkuaných prací není doatafcečnč
zniinui kvalita ani množství vod a že investiční náklady na vy-
budování definitivní čistírny přesahují 10 % nákladů na celý
povrch šachty, j« zřejmé, že návrh, projekce a výstavba defi-
nitivních dekoui-.ijBiinačních stanic v t£chbo podmínkách není
jednoduchou záležitosti.

Na druhé strnnS je zcsAa opravný vodohospodářsky poíada-
vek, v^lý-zaj Icí ze zákona »5. 133/73 o vodách, 2a důlní vody
muai být 5išt5»y na odpovídající úroveň již od s/ia-'-ho pcCitku
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průzkumných práci. To je nezbytné zvláSČ v tSch případech, kdy
úseky leží ve vodohospodářsky exponovaných oblastech z hledis-
ka odběru a dalSiho využití povrchové vody (AndSl 1SS4).

Proto byl do koncernového úkolu RVT K-15-I25-O14-X0 "fíe-
5ení problémů vodního hospodářství ČSUľ* 2ara7.cn vývoj převo-
zitelné, stavebnicové dekonfcaininaííní stanice 9 cílem dosažení
následujících paraaetrů:
- výkon dekontaainuční stanica 5-10 l.s"
- výstupní koncentrace U = 0,1 mg. I"1, Ra o 0,37 Bq.l"~,

ostatní složky podle vodohospodářského výměru
- univerzálnost a operativnost technologie pro použití v Širo-
kém spektru měnící se kvality důlních vod

- operativnost v nasazení
- deaontovatelnost zařízení a nanipulace s dostupnými raunipu-

lačnfni a přepravními mechanismy
- stavebnicové řeacní umožňující sestavováním bloků reagovat

na zvyšování množství důlních vod
- minimalizace kalového hospodářství
- jednoduchost obsluhy a r,iožná automatizace provozu.

Výsledkem spolupráce řeSitelskiího kolektivu pracovníků
Uranového průzkumu k.p,, Liberec (Ing, 3. Krušina, V. Ceraák,
Ing. V. Martinovský) a Výzkumného a vývojového ústavu-Stráž
p.R. (RNDr, P. AndSl, CSc.) je návrh a výroba prototypu Sta-
vebnicové dekontarainační stanice, který je od března 198S ve
zkušebním provozu na průzkurcnóa úseku Urzkov (Andčl, Krušina
et Cermúk 1966).

Stavebnicová dekonta&iriaCní stanice (SOS) so skládá ze
dvou čúst í - nosného rámu s technologií a obvodového pláSfcS ae
střechou. Každá ta to část m<i siinostíitný vím, r.u kťsréin jsou u-
pevněny jednotl ivé technologické kociponenty s tan ice , se závSa-
nýfiii oky pro manlpulnci uutojeřribcm,, Sestavení celku se prove-
de osazením nosného rámu na betonové pásy nebo s.ilniCní panely
a zaklopením obvodového plágtC se atřechou. Fo sestavení
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vznikne zateplený objekt v£e'>:iiS teapcrování, které jrc zajištč-
no na 5 °c topným elcktrickya kabelem v obvodovéra pldSti. Při-
pojení stanice se provádí bu3 hasičakjai hadiceai (pro nasaze-
ní ppi havárii) nebo pevním potrubím, 2arov*Íí se přivede elek-
trická přípojka, čímž je stanice připravena k provozu.

Nosný ráu obaehuje 4 ki tlakových filtrů fJ 1200 um, 2 ks
rozpouštčcích nádrží objemu 6C0 1, 2 ks dvouhldvých davková-
cích Čerpadel, elektrický rozvaďčč, ř-Sdicí systén, potrubí a
aroaturní rozvody, osvětlovaní rarapu, obslužnou ploSinu o kom-
presor. Obvodový plást obsahuje topný elektrický kabel, izola-
ci a vzduchotechniku.

Výkon - maximálni - 10 l.a
- optimální - 5 l.s

výška stanice - 4 900 na
Sirka stanice - 3 150 ma
Délka stanice - 7 200 an
tissotnoat - nosného ránu - 15 000 kg

- obvodového pláště - 5 000 kg
Instalovaný el. příkon, v£, teaperaes - 11 kw
Napští napájecí 3Ítč - 3 :t 360 V, 50 Hz
Průrcčr vstupního potrubí - Os 80 sta
Předpokládaná ceno - 400-500 tis. KSs
Doba zprovoznění (při připojeni
hasičskými hadicemi) - do 24 h
(podle Krušina et Čermáka 1986).

Technologie^stanice

SOS je koncipováno jako samostatná čistíc! jednotka
s velmi variabilní technologii, kterou je nožné přizpůsobovat
mSnicí oe kvalitu vstupních ved- Aby bylo aožno vyhovět třem
základním technologickýa poiadavkún, tj. univerzálnosti, mini
mal izoc i kalového hospodářství a jednoduchosti obsluhy, byly
za. zaklad zvoleny sorpfinl postupy. Principem technologie je
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tedy kombinace tlakové pískové Filtrace a sorpce na ieritoraeni-
čích, případní různých přírodních anfceriňlech. Čtyři instalo-
vané tlnkovč filtry jí 1200 mm je možné zapojit: sčriovC v libo-
volném pořadí a paralelně v konbinacích 1+3 a 2+2. Tím je dána
k dispozici filtrační plocha od 1,13 do 4,52 a , což pro
Q = 5 l.s~~ představuje Široké rozpčtí možných filtračních
rychlostí 4-iS o.h"1. Množství sorbentu v 1 filtru je 1,S m ,
což při rů2ných kombinacích jednostupňové a vícestupr.ovS sorp-
ce představuje maximální použitelné množství sorbcntu 7,2 m a
specifické zatížení při Q o 5 l.a"1 v rozmezí 2,5-10 h"1.

Dvě nezávislá dávkovací zařízení rozšiřují technologické
možnosti o využití srážecích reakcí, koagulačni filtrace a
dávkování přídavných chemikálii. Koagulačni filtraci lze rea-
lizovat třemi základními způsoby v závislosti na kineticc
tvorby vloček:

- koagulant se přidává před první filtr, který po odmontování
trysek při spodním nátoku lze využít jako koagulačni komoru
» dobou zdržení cca 7 min při Q » 5 l.s"1. vlastní filtrace
se provádí na dalěích filtrech;

- koagulant dávkovat před první filtr, nátok vrchem, jako ná-
plň použit hrubozrnějSi materiál a odfiltrovat zde i hlavní
podíl vznikajících vloček; zbytkové NL odstranit filtrací na
dalších filtrech;

- koagulant dávkovat příao před filtry s pískovou náplni.

Pro CiStění důlních vod se počítá s návazností SOS na ae-
diraentačnS-akuuulační nádrž, která z důvodu nerovnoměrného
čerpáni z dolu musí být na každéa úseku. SOS potom umožňuje
dávkovat srážecí chemikálie, nnpř. chlorid bornatý pro kopre-
cipitaci Ra pfed sedimentační nádrž, případně jeden z filtrů
přitom využít jako srážecí reaktor pro prodloužení doby zdrže-
ni. Po odsazení hrubých podílů nerozpuštěných látek je voda
k dalšímu' stupni čištění opět Čerpána no SOS.

Při aplikaci sorpce na iontomšničích se na průzkumných ú-
secích nepočítá s regenerací ionexů, ale s výměnou vždy celé
náplně po vyčerpání kapacity. To odpovídá dlouhým sorpCním
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cyklům (řádovS ničsícc) v tSchto podnínkách. V případě nutnosti
Ca3t6 regenerace by bylo inojnó regenerační blok konstruovaný
na obdobnéa technickém principu stavebnicoví přiřadit k SOS.

SO? mu ŕ. e být použita nejen v podmínkách vodního hospodář-
ství CSUP !•: čišteni důlních vod, ale i v ostatních oborech ná-
rodního hospodářství pro CiStžní a úpravu odpadních, průmyslo-
vých i pitných vod ve v5ech případech, kde principem technoló-
gia je filtrácii, 3orpco a dávkování dvou chemikálií. Jako pří-
klady lze uvést:
a) ČiStění důlních vodivé ^zi^hloubenS^ówv

Pro složení důlní vody na počátku průzkumných prací je
charokteri3tický vysoký obsah NL, často koloidní povahy a vět-
šinou nízký obsah raditinuklidů na hranici liiait i pro vypouštč-
n!.. i\'ero::pu&ťčnó látky jsou odstraňovány dvoustupňové, tj. se-
tí inentaci ;• kocgulační filtrací, Koagulant js dávkován před
první filtr, ktírý je použit jako koagulaCní komora, druhý a
ti'-etí filtr jsou zapojeny paralelnč jeko pískové filtry, ve
Ctvrtcsi jsou nu silní; bazickrm anexu Varion AP v Cl" forae za-
chytávány ntírnS zvýäenó ob3ohy U. V přípodS vysokého nr.ožství
\l. je koa3ula.1t dávkován souSasně i před sedimentační nádrž.
Případné vySSi obsahy Ra jáou odstraňovány koprccipitací
a chloridem bprnatýa, dávkovaným před sedimentační nádrl.

Při úprava povrchovo nebo důlní vody pro havarijní záso-
bování pitnou vodou l~e použít následující sestavy: do náteku
vody je dávkován koagulant (FeCl ), ,\a prvníta filtru dochází
ke ko&giiladni filtraci přes uhelnou filtrační hmotu, druhý a
třetí filtr jsou zapojeny paralelní jako pískové filtry, v pc-
:jlcd:ií!si filtru je jgko kontrolní filtrace zařazeno aktivní
uhlí. Jako dezinfekční činidlo je dávkován chlornan sodný,

•Yávrh konkrétního technologického sch&natu a upřesnění
parametrů jů třeba jjro knídoi: jednotlivou aplikaci SDS provfis!:
na záklacIS laboratorních nebo poloprovozních cxperio&ntfs s rc»
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álnou vodou, nebot jen tak lze dosáhnout vysoké Čistící účin-

noati a optimalizace technologie jak po stránce výstupních

parametrů, tak po stránce ekonomická. Zpracování návrhu je

možno objedn-'3t ve výzkumn&a a vývojov6a Ú3tnvu Stráž p«R.

Převoznost, samostatnost a zateplení stanica umožňují

její operativní nasazení v havarijních případech a j'nko pro-

vizoria do doby výstavby definitivní Čistírny. Svou variabil-

ní technologií je vhodná i do lokalit, kde ac očekávají vý-

razné zněny v kvalitž nótokových vod.
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Výskumný ústav vodohospodářský, Praha

Ing. Václav Moucha
Povodí Ohře
MIGRACE RADI0IIUKLID8 V POVODÍ PLOUČMCE

Povrchové vody slouží jako recipienty odpadních, vod a ne-
ní tomu jinak ani v případě důlních odpadních vod z těžby ra-
dioaktivních, surovin v povodí řeky Ploučnice, kde v oblasti
Hamru jsou odpadní vody vypouštěny již 20 let. Předkládané
sdělení uvádí výsledky podrobného sledování prováděného VIÍ7
ťraha ve spolupráci s Povodím Ohře, které bylo zaměřeno na
získání nových poznatků o formách výskytu a migraci radioak-
tivních látek v podélném profilu Ploučnice. Vzhledem k omeze-
nému rozsahu příspěvku jsou stručně uvedeny výsledky sledová-
ní na příkladu hydrologického roku 1986.

Odběrová místa a použité metody

Výběr odběrových míst v povodí řeky Ploučnice v úseku
Stráž pod Ralskem - Děčín:
řloučnice Hbviny - nad mostea, ř. km 77,9 (zaústění odpadních

vod ř. km 79,4)
Mimoň - pod soutokem s Panenským potokem, ř. km

70,3
Brenná - l g . t ř. km 52,0
Česká Lípa - pod mostem, ř. km 36,6
Děčín - Březiny pod mostem, ř. km 1,5

Panenský potok - Mimoň nad mostem
Robečský potok - úst í
Sporka - ú s t í
Ještědský potok - úst í
Svitava - ú s t í

Sledované ukazatele
- radioaktivní látky podle GSS 83 0533 Badiologický rozbor po-

vrchové vody, Jednotných metod RVHP a Metod rozboru kalů a
pevných odpadů, v rozpuštěné a nerozpuštěné formě, celkové
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aktivity alfa, beta, radium-226, uran. Četnost sledování v
hydrologickéa roce 1986 maximálně 17x. Pevné materiály, dno,
dnové sedimenty, opevnění koryt

- hydrocheoické ukazatele, základní rozbor rozšířený o baryum
podle metod odděleaí Analytika vody, četnost óx ročně

- průtokové charakteristiky podle podkladů ČHMÚ Ústí nad La~
bea v měřených profilech a interpolací podle metodiky ČHtóŮ.

Stručné zhodnocení dosažených výsledků

Na základě dosažených výsledků v roce 1986 a průběžného
hodnocení dalšího sledování je možné konstatovati Závislost
průměrných ročních hodnot objemové aktivity radia-226 a kon-
centrace uranu v rozpuštěné a nerozpuštěné formě na vzdále-
nosti od zaústění odpadních vod UD Hamr, vyjádřené průměrným
rosním průtokem v jednotlivých místech odběru, dobře vystihu-
je jednoduchá mocninová funkce:

Pro radium-226 činí koeficienty korelace u rozpuštěných látek
1,00, u nerozpuštěných látek 1,00, při zaokrouhlení na dvě
platná místa. Hodnota parametru b v případě rozpuštěných lá-
tek vyjadřuje kladné odchylky od směšovacích vztahů, tzn.
uvolňování radia-226 z nerozpuštěných forem včetně biomasy, u
nerozpuštěných látek naopak akumulaci spolusrážením, sorpcí,
sedimentací a bioakumulací.

V případě uranu je dosahováno při použití stejného vzta-
hu koeficientu korelace u rozpuštěných látek 0,99 a nerozpuš-
těných 0,96. Hodnoty parametru b ukazují na snižování koncen-
trace uranu v rozpuštěné i nerozpuštěné formě při porovnání
se směšovacími rovnicemi* Akumulace uranu je méně intenzivní
ve srovnání s radíem-226 v nerozpuštěné formě.

K prohloubení poznatků o změnách chování radia-226 a ura-
nu v podélném profilu byly vypočteny hodnoty distribučních
konstant Kp z podílu aktivity (koncentrace) radioaktivních lá-
tek. U radia-2H6 dochází k poklesu YL. v úseku Noviny - Česká
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Lípa, v profilu Děčín k mírnému nárůstu v porovnání s úrovní

v 5. lípě. Nejrychlejší pokles K-j ze 147*10 cm .g na

110.10 cm .g byl zaznamenán v úseku Noviny - Mimoň a před-

stavuje nárůst radia-22ô v rozpuštěné formě. Rozdělení radia-

226 mezi rozpuštěné a nerozpuštěná formy ovlivňují zejména

obsah síranového aniontu resp. součin rozpustnosti síranu

radnatobaraetého vnášeného do Plouěnice odpadními vodami.

Hodnoty 1C, u uranu jsou v porovnání s Kj. radia-226 nižší

a ae vzdáleností od zaústění odpadů vykazují naopak vzestup-

nou tendenci s výjimkou profilu v Č. Lípě. K,, mezi krajními

odběrovými profily činí 31-10 cm #g a 67.1OJ cm .g . Roz-

díl hodnot KQ U radia-226 a uranu potvrzuje zjištění o menší

akumulaci uranu v pevných látkách event, biomaae.

Vedle závis] ostního hodnocení průměrných ročních hodnot

ukazatelů radioaktivity byly hodnoceny závislosti v jednotli-

vých odběrových místech na aktuálním průtoku vody. Při apli-

kaci přímkové a mocninovó funkce lze konstatovat výrazně niž-

ší těsnost vztahů než u piůmč-rných hodnot v podélném profilu.

Ukazuje so, že i v případě jednoho výrazného zdi oje kontami-

nace - UD Hanu•, další faktory jako změny množství, aložení

odpadních vod, interakce látek s pevnými materiály ovlivňují

koncentrační ukazatele TÍB vodě a nerozpuštěných látkách tak,

že interferují s vlivem průtoku vody* Z poznatků detailního

sledování závislosti kvality vody na průtoku při umělé průto-

kové vlně vyplývá, že látková vlna popsaná disperzní křivkou

trvala 3 hodiny ve srovnání s průtokovou vlnou 9 hodin* Shod-

ným průtrkům vody pak odpovídalo široké spektrum kvality vody

v rozpuštěných i nerozpuštěných látkách. Podobné chování lse

předpokládat za přirozeně zvýšených vodních stavů, a to zna-

mená, že vysledování jednoduché závislosti na průtoku vody v

celém intervalu hodnot není reálné.

3£ prognóze vlivu jakosti vody na zátopová území byla vy-

hodnocer závislost měrné aktivity radia-226 a koncentrace

uranu v nerozpuštěných látkách na vzdálenosti od zaústění od-

padů. Při použití formálně shodného vztahu jako při hodnocení
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objemových aktivit byla pro radium-226 prokázána velká těs-

nost modelového řešení a experimentálních dat vyjádřená hod-

notou koeficientu korelace 0,98. Pokles merné aktivity radia-

226 přitom prakticky odpovídá směšovacím vztahům. Hodnota pa-

rametru b v modelovém řešení činí 0,96 (při směšování 1,0).

Průměrná hodnota měrné aktivity radia-226 klesá z hodnoty

27,5 kBq.kg"1 v profilu Noviny na 5,0 kBq.kg"1 v profilu Dě-

čín. Navržený model je možné použít pro orientační hodnocení

kvplity nerozpuštěných látek v ústí obtokového kanálu. 2a

předpokladu, že průměrný průtok vody v obtokovém kanálu podle

podkladu UD činil 485 l.a"1 a že rozhodujícím zdrojem radia v

nerozpuštěné formě je voda přiváděná obtokovým kanálem, vy-

počtená hodnota měrné aktivity radia-226 v nerozpuštěných

látkách odpadních vod v obtokovém kanále čin--' 71,3 kBq.kg" ,

podle měření v obtokovém kanále za uniělé povodňové vlny ve

slévaném vzorku 75,7 kBq.kg" *

MSrný obsah uranu závisí na vzdálenosti od zaústění oá-

padů laénl významně, koeficient korelace 0,58. Rozpětí mini-

mální a maximální měrné koncentrace uranu "ve sledovaném úseku

Ploučnice je male a činí 1,0 - 1,9 gokg . Hodnota odchyl:<y

experimentálna zjištěného pararaetru b -0,25 ve 3rovnání s

podmínkami směšování svědčí o významnýra příspěvku uranu váza-

ného na nerozpuštěné látky v přítocích, který interferuje s

obsahem uranu v nerozpuštěných látkách, jehož původcen. je zne-

čišíovatel, počínaje profilem v Mimoni.

Průměrné hodnoty měrné aktivity nerozpuštěných látek

představují mezní hodnoty obsahu radionuklidú ve dnových se-

dimentech resp. jemnozrnných podílů, usazenin. Tento poznatek

byl ověřen analýzou usazenin a nárostů na čedičovém pohozu

pod Mimoni. Průměrná hodnota morné aktivity nerozpuštěných lá-

tek v pHpadě radia-226 činila 14,7 kBq.kg"1, u uranu 41,5

g.kg" , v sedimentech a nárostech pod hladinou 17,1 kBq.kg

a 53,2 g.kg"1. Velmi dobrá shoda výskytu radioaktivních látek

umožňuje vyslovit závěry o genezi nárostů a sedimentovaných

částic na čedičové drti. Vyšší hodnoty odpovídají dlouhodobé-

mu styku nerozpuštěných látek s vodnou fází a dalším procesům,
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které vedou ke zvýšení měrných aktivit* bioakumulaci.

Při bilančním hodnocení toku radioaktivních látek lze

vyjádřit uvolněné a zachycené množství radicnuklidů v úseku

Ploučnice mezi Novinami a Děčínem. Podrobnější informace o

toku radia-226 a uranu včetně korekce na obsah těchto látek v

přítocích (pozadí) jaou uvedeny v tab. 1 a 2. Celkový tok ra-

dia-226 opravený na pozadí v profilu Noviny iSinil 33,3 GBq.r «

Mezi líovinami a Děčínem se zachytilo 9,0 GBq.r . Úbytek v

nerozpuštěných látkách činil 10,6 GBq.r - 45 % a uvolněné

množství do rozpuštěných forem činilo 1,6 G3q.r~ - 16 ?S. Ka-

měřené údaje velni dobře souhlasí s modelem popisujícím zá-

vislost toku radia-226 na prumerr'n průtoku v podélném profi-

lu. Vypočtená akumulace pro hodnocený úsek Činí 8,7 GBq.r

(podlo naměřených hodnot 9,0 GBq.r ). Grafická zpracování

těchto jednoduchých modelových vztahů je pro llišší seznámení

uvedeno na obr. 1.

Obdobně pro uran je z naněřených hodnot vyp&Stená akumu-

lace 1,4 t«r~ , podle modelového řešení 1,1 t.r « Celková

změna mezi krajními profily v Novinách a Děčínem představuje

u rozpuštěných látek 21 &, u nerozpuštěných 30 %

Závorem lze konstatovat, že zjištěná bilanční hodnoty v

případě radia-226 překračují údaje podle vodohospodářského

výměru i měření UD Hamr na výpustích čištěných odpadních vod.

Je třeba vyjasnit metodiku stanovení radia-226 používanou DD,

protože podíl nerozpuštěné formy radia-226 v profilu Hoviny

činí podle měření VÚV a POh 70 %. Další zdroj odchylek před-
stavuje možné uvolňování radia-226 deponovaného mezi výústmi

odpadů UD a měrným profilem v Novinách z akumulace odpovída-

jící předchozímu období. Rok 19tí6 znamená podle podkladů UD

výrazný pokles ve vypouštěném množství radia-226, jehož proje-

vy v Ploučnici jsou zaznamenány ve sledování za rok 1987 (vy-

hodnocení bude provedeno po poskytnutí průtokových charakte-

ristik od OHMŮ).



lab. 1
Bilance radia-226 v podélném profilu PlouSnice v hydrologickom roce 1986

Odběrové
místo

Noviny
Mimoň
Brenná
Seská Lípa
Děčín

přestup
radia-226
mezi RL a
NL

průměrný
roční
průtok

rozpuštěné nerozpuště- rozpuštěné
látky né látky látky

korigované
na pozadí

nerozpuštěné
látky
korigované
na pozadí

celkem
korigova-
né na
posadí

GBq.r'i=r
isasasases

1,49
2,44
3,33
5,87
9,29

10,3
10,0
11.9
12,2
13,2

23,5
20,1
15,3
15,3
14,1

10,1
9,3

11,4
11,3
11,7

23,2
20,5
14,8
14,4
12,6

33,3
30,3
26,2
25,7
24,3

+1,6 -10,6 -9,0',*)

"^akumulace radia-226 v toku Siní 23 % bilance v profilu Noviny

Vodohospodářsky" vymlr pro UD Hamr 1986 Q c e l J c » 650 l.a"
1 (obtokový kanál 500

ka 150), bilance radia-226 acel|. » 12,2 GBq.r""
1 (9 + 3,2), skutežSnoat Q c e lj E * 485 l«s

(434 + 51), a c e l k - 2,57 GBq.r-1 (1,04 + 1,53)

+ Ještěd-
-1



Tab. 2
Bilance uranu v podélném profilu Ploučnice v hydrologickom roce 1986

Odběrové
místo

Noviny
Mimoň
Brenná
Česká Lípa

Děčín

přeBtup
uranu
mezi HL a
NL

průměrný
roční
průtok

===!:ĹL=
1,49
2,44
3,33
5,87

9,29

rozpuštěné
látky

= = = = = S = S E = = = = = = B

5,57
5,63

4,81
6,33
6,42

nerozpuště-
né látky

=============
1,36

1,12
1,43
1,88

2,93

rozpuštěné
látky
korigované
na pozadí

5,20

5,03
3,98

4,87
4,10

-1,10

nerozpuštěné
látky
korigovaná
na pozadí

enssaaassasBa&si:

1,00

0,53
0,63
0,48

0,70

-0,3

calkem
korigová-
no na
pozadí

===========
6,20
5,56
4,61

5,35
4,81

-l,39x)

""^akumulace uranu v toku činí 29 % bilance v profilu Noviny

Vodohospodářský výmor pro UD Hamr 1986 Q C Q 1J C * 650 l.s"
1 (obtokový kanál 500 + Ještěd-

ka 150), bilance uranu m n^ = 4,5 t.r (4,1 + 0,4), skutečnost Qcenv «» 485 l«s

(434 + 51), m 0 Q l k =4,9 t.r"
1 (4,86 + 0,04)

10

w
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10Obr. 1 - Závislost bilance radia-226 v rozpuštěné a nerozpuštěné forml na vzdále-
nosti od zaústění odpadních vod vyjádřené s použitím průměrných ročních
průtoků v odběrových místech (1986)
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Jaroslav R ů ž i č k a ing.

VOP OŽP Kovoprojekta Bratislava

HODNOCENÍ VODNÍHO HOSPODÍHSTVÍ JADERNÍCH ELEKTRÁREN

Z HLEDISKA DOZORU.

Provoz jaderně-energetického zařízeni představuje
významný zásah do vodohospodářských poměrů povodí a rozsah
vodního hospodářství klade též velké nároky na výkon
vodohospodářského dozoru. ČVT v rámci vrchního vodohospo-
dářského dozoru kontroluje následující:

a/ Vypouštění odpadních vod do vod povrchových či pod-
zemních, případně do veřejné kanalizace

b/ provoz a údržbu čistíren odpadních vod a průběh
jejich výstavby

c/ ochranu povrchových a podzemních vod před jinými
látkami než jsou odpadní vody

d/ plnění povinností uložených rozhodnutími příslušných
vodohospodářských orgánů.

Kromě toho ČVI vykonává odbornou poradenskou činnost
pro vodohospodářské orgány, mimo jiné posuzuje vodní hospo-
dářství složitějších výrobních technologií, náročnější způ-
soby čištění odpadních vod včetně radioaktivních.

Organizace, které podléhají kontrole, jsou povinny
spolupracovat s ČVI přr prověřování svých zařízení a na
požádání poskytnout těmto orgánům veškerou pomoc potřebnou
pro plnění jejich úkolů a k tomu sdělovat nezbytné údaje
o vodním hospodářství, o nakládání se závadnými látkami
apod.
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Dozor nad vodním hospodářstvím jaderných elektráren
budovaných na území CSR v minulosti byl zaměřen převážné
na přezkoumávání projektové dokumentace v rámci odborná
pomoci vodohospodářským orgánom národních výborů* Věcně
šlo prioritně o JE Dukovany, přičemž vlastni posuzování
probíhalo za podmínek velmi omezených podkladů o vlastním
vodním hospodářství. To se týkalo zejména bilance radioaktiv-
ních vod a jejich složení jak z hlediska obsahu radioaktiv-
ních látek, tak ostatních chemických látek. Správnost
a odůvodněnost podkladů nebylo možno přitom konfrontovat
8 provozními údaji již provozovaných jaderných elektráren*
Teprve v dalSl etapě bylo možno získat údaje z JE Bohunice.

Pozornost při posuzováni vodního hospodářství JE Du-
kovany byla zaměřena na následující hlavní okruhy problémů:

a/ Odůvodněnost velikosti nadbilance radioaktivních
odpadních vod z reaktorové části a rozbor cest, jak v pod-
mínkách povodí s malou vodností snížit vliv na jakost
povrchových vod

b/ Kádné zabezpečení skládek neaktivních odpadů /s
úpravy vody/ a zejména . centrálního úložiště radioaktivních
koncentrátů.

c/ Způsob předfiiStění ostatních druhů odpadních vod
a volba pojistného systému na vyrovnání jakosti směsných
odpadních vod před jejich vypouštěním, soulad vypouštěného
znečištění s normativy dle vl. nařízení 6. 25/75 Sb.

d/ Vodohospodářské zabezpečení skladů se závadnými
látkami «e zaměřením na sklady ropných látek, chemikálií
používaných v úpravě vody apod.

e/ Měřeni mnoSstvl odebírané a používané vody.

f/ Systém kontroly jakosti používané vody a vypouatě*-
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ných odpadních vod, systém kontroly jakosti podzemních vod
v areálu elektrárny*

Problém nadbilance odpadních vod z reaktorové Sásti
byl podroben studijnímu rozboru, z kterého vyplynulo, že
je technologicky obtížné vyřešit záchyt T^ jako hlavního
kontaminasfcii a z dostupných cest eliminace bylo doporučeno
orientovat se na opatření v režimu provozu vlastního reaktc-
ru.

V oblasti likvidace chemických kalů bylo prosazeno,
aby místo původně navrženého čerpání ve zvodněném stavu na
odkaliStě byly instalovány kalolisy 8 tin, že konečná likvi-
dace se provádí odvozem na skládku. Zabezpečení skladů rop-
ných látek a ostatních chemikálií bylo prosazeno dle poža-
davků vyhlášky č. 6/77 Sb a ČSN 83 0915. Poněkud problema-
tičtější se ukázalo stavební zabezpečení uložiSte radioaktiv-
ních odpadů, které má vykázat nepropustnost po dobu několika
staletí. Na základě požadavku ČVI bylo konečné zabezpečení
upraveno na základě dvou expertíz vysokých Skol /VÚT Brno
a ČVUT Praha/.

Fředčištění ostatních odpadních vod bylo v projektu
řešeno dle dostupných technologických možností, např.
zaolejované odpadní vody jsou čiStény gravitačním odolejo-
váním a adsorbcí na koksu* Výsledné bilance znečištění
dle předpokladu projektu měly plně vyhovovat normativům
vl. nařízení č. 25/75 Sb i při stanoveném minimálním
průtoku v Jihlavo - 0,78 a V s . Tato skutečnost zásadně
ovlivnila i volbu profilu na toku. kam jsou odpadní vody
vypouštěny, t.j. přímo do přečerpacl vodní nádrže Mohelno,
ač ze strany vodohospodářů a také ze strsny správce vodní
elektrárny byly prcti této koncepci uplatňovány zásadní
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námitlcy motivované především obavami z neodůvodněného zne-

čištování vody nejen v Mohelně, ale téz v Dalešické vodní

nádrži i obavami z obtížného zvládání mimořádných stavů

v jakosti vypouštěných odpadních vod. K těmto haváriím

ostatně doSlo již v průběhu výstavby JE /úniky olejů, kalů,

Halentolu apod./.

V průběhu zkušebního provozu JE Dukovany se projevily

některé zásadnější nedostatky ve vodním hospodářství, které

měly z větší čá3ti půrod již v projekční přípravě, respek-

tive v podkladech použitých projektem. Především se nepo-

tvrdily optimistické předpoklady, že bude možno dodržet

ovlivněni jakosti vod v úrovni normativů dle vl.nařízení

5. 25/75 Sb. Z dostupných podkladů lze uvést následující

hlavní skutečnosti:

a/ K výraznému prekračovaní limitů dochází v ukazate-

li NO, z důvodu jeho vyšších vstupních obsazích již v suro-

vé vodě. Udávaný limžit dle projektu byl 31 mg/lf skutečnost

během časové omezené doby zkušebního provozu je 180 mg/l.

Podrobnější pozorováni prokázala, že průměrný nárůst koncen-

trací NO., v povrchové vodě nad JE Dukoveny za období 1978 -3, v povrchové vodě nad JE

L 1 mg.I'1.r"1 /profil Jih:1987 byl 1 mg.l .r A /profil Jihlevsi pod Vladislavi/ a

v profilu Jihlava - Mohelno hráz zvýšení bylo dokonce

2,4 mg.l»r" . Oprávněně lze usuzovat, že zde dochází k

sekundárnímu zahustování surové vody ovlivněné blízkým

místem vypouštění odpadních vod z jaderné elektrárny.

b/ Dále dochází k překračování limitu na NL, které je

závislé na pravidelném vyčištění obou sekcí pojistné konco-

vé nádrže za podmínek náraaového přítoku většího množství

splachovaných mechanických nečistot deätovými vodami

c/ Normativy na radioaktivní látky ve vypouštěných

odpadních vodách byly projektem stanoveny hodnotami sumář-
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nlch akti-dt a 2vláát pro T^ v. jednotlivých druzích odpad-

ních vod, nikoliv váak pro celkový odtok odpadních vod.

Nejsou jíž podklady pro tento zvláštní způsob konstrukce

limitu, nicméně za předpokladu platnosti směšovacího pra-

viJla není příliá složité limity v těchte ukazatelích

pro koncový profil odvodit. K překračování takto odvoze-

ného limitu ve vypouštěných odpadních vodách dochází zřej-

mě 2 více příčin. Ruzhodu^ícín so jeyi vySäí zkoncentrová-

nx vstupní aktivity surových vod v chladících okruzích

i náraze é vypouštění vyčištěných odpadních vod z reakto-

rové části.

Bále se ukázalo, že izotopové složení radioaktivních

odpadních vod oproti podkladům uváděným v projektové doku-

mentaci, nepostihlo všechny izotopy, které byly v těchto

odpadních vodách zjištěny. Je také na místě uvést, že zatím

režim akumulovaných radioaktivních odpadních vod se neřídí

snahou o minimalizaci výsledných koncentrací ve snesných

odpadních vodách, ale podle dodatečně stanovené limitní

hodnoty CSKAS, která je více aež řečově vyšäí, než limity

odvozená ze shorauvedených podkladů. Tato vySäl hodnota

b;/j.a též podkladem k pokusu provozovatele o změnu podmínek

pro vypouštěni odpadních vod v rozhodnutí příslušného vodo-

hospodářského orgánu a to s odůvodnění H, že jde o limit,

který má pokrýt i havarijní případy. Hení třeba blíže

vysvětlovat, ze toto odůvodnění nemá žádnou oporu ve

vodohospodářských předpisech, a tento podnět byl proto

zcela odmítnut.

Podle vodohospodářských předpisů mají být odpadní

vody /včetně radioaktivních/ čiStěny způsobem odpovídají-

cím současnému technickému pokroku a je třeba dodržovat

limity odvozené z normativů vl.nařízení č. 25/75 Sb.
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d/ Při posuzováni dodržováni limitů vypouštěného
znečištěni je třeba ještě se zmínit o množství vypouště-
ných odpadních vod. Podle projektu mělo být množství max.
0,583 mVs, skutečnost dle dosavadního výsledku zkušebního
provozu je podstatně vyäší - 1,1 - 1,2 ar/a. Tím jsou
výrazně změněny podmínky ředěni a povrchovou vodou reci-
pientu. Je zde na ml3tě zdůraznit skutečnost, Se směrodat-
ným průtokem dle vl. nařízení 2. 25/75 Sb, na který se
vy5Í3luje ovlivnění jakosti povrchových vod je charakte-
ristický průtok Q-icc posuzováno jako dlouhodobý průměr.
Není tudíž v pravomoci orgánů dozoru, ani vodohospodářs-
kých orgánů měnit takto stanovené pravidlo použitím např.
průměrného prítoku za krátké časové období*

Dozor nad vodním hospodářstvím JE Dukovany během
zkušebního provozu zjistil i nedostatky v hospodaření s
vodou, absenci závazných norem spotřeby a potřeby vody
ve smyslu-usnesení vl. ČSSH č. 180/84 i zásadně jäl nedostat-
ky r režimu kontroly vypouštěných odpadních vod. V tom
je třeba poukázat na nově platnou ČSN 75 7241, která stano-
ví závazný rozsah sledováni i způsob kontroly a zmocňuje
příslušný vodohospodářský orgán tuto kontrolu jeáté dále
upřesnit*

Potenciální rizika ovlivnění jakosti vod provozem
skládek závadných látek a radioaktivních odpadu je zatím
obtížné hodnotit. Pouze u skládky neaktivních kalů vznikla
závada spo&lvajlcí v nedostatečné izolaci místního výronu
podzemní vody, takže dochází k nežádoucímu zaplaveni
prostoru skládky, nikoliv väak s kritickým dopadem na
okolní prostředí.

Z dosavadních zatím ještě omezených zkušenosti z do-
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zoru nad vodním hospodářstvím jaderných elektráren

lze učinit následující závěry:

1. Projekčnímu řešení celého vodního hospodářství

budovaných jaderných elektráren je třeba věnovEt rětáí

pozornost a je třeba zejména v oblasti jakostního ovliv-

nění povrchových £i podzemních vod použít spolehlivě

ověřené podklady. Rozhodující je prognosa kvality povr-

chových vod, které slouží jako zdroj chladící vody i

jako recipient vypouštěných odpadních vod. Vysoká spotřeba

vody v elektrárně i zkoncentroránf vstupního znečištění

vedou k nezbytnosti komplexního zjištění jakostních pa-

rametrů v rozsahu, který je stanoven příslušnými vodoho-

spodářskými předpisy. U velkých SE je třeba u ukazatelů,

které budou pravděpodobně překročeny v normativech vl.

nařízení č». 25/75 Sb provést zjištění, které zdroje

se podílejí na vyšším znečištění a za jakých konkrétních

opatřeni lze zlepšit vstupní kvalitu odebíraná vody.

2. Klíčovou pozornost je třeba věnovat zneškodnění

radioaktivních vod a minimalizaci vypouštěného znečištění.

Navržené akumulační a čistící 3ystémy je třeba provozovat

optimálně z hlediska vyrovnaného vypouštění radioaktivních

látek a i z hlediska plného využití technologických i ka-

pacitních možností jejich dekontaminace.

j. tfčinnost zabezpečení skladů a skladek závadných

látek i podmínkáa případného rozptylu radioaktivních látek

do vodního prostředí je třeba věnovat soustavnější

pozornost a výsledky plně využívat v projekci dalších

iaderně-energetických zařízeni.
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ENDr. Jaromír Justýn, CSc.
Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha

VÝZKUM VLIVU RADIOAKTIVNÍCH ODPADU Z JADSRNŠ ENERGETICKÝCH
ZAŘÍZENÍ NA ORGANISM! POVRCHOVÝCH VOD S OHLEDEM NA MAŘ. VL.
Č. 25/75 Sb.

Radioekologie vodních organismů

Radioekologie vodních organismů studuje zákonitosti vzá-
jemného působení vodních ekosystémů s radioaktivním prostre-
dím a ionizujícím zářením. Formovala se cestou spojování vě-
deckých zájmů hydrobiologie z jedné strany a celé skupiny
ved; radiobiologie, jaderné fyziky, radiochemie a biogeoche-
mie radioaktivních prvků ze strany druhé. Její praktický úkol
spoSívá ve vědeckém zdůvodnění opatření k zabezpečení radia-
ční bezpečnosti hydrobiosféry.

Radioekologie vodních organismů je věda poašrne mladá,
nebol teprve od roku 1956 se začínaly publikovat práce ve
kterých se formulovaly zobecňující představy a koncepce. Od
té doby do současnosti bylo publikováno velké množství prací
zabývajících se problematikou radioekologie vodních organis-
mů a nashromážděno mnoho nových poznatků v tomto saSru. Je
vhodné citovat několik vybraných, významných & souhrnných
prací jako např. Kuzin, Peredělskij(1956), Odun (1956), Tem-
pl e ton a kol. (1971), Auerbach a kol. (1971), Ophel a kol.
(1974), IASA Vienna Tech. r. s. No. 172 (1976), IAEA Vienna
Tech. r. s. Kb. 190 (1979), Polikarpov (1966, 1987), Blaylock,
Witlierspoon (1975), Timoŕeeva-Resovskaja (1963), MašnŠva a
kol. (1983), Justýn a kol. (1987).

Hygienické normy vyhovující potřebám člověka by mely
pravděpodobné dostatečné zaručovat, za předpokladu stejných
radiačních dávek, i ochranu jiných živých organismů (Dop.Mez.
kom. pro rad.ochr., Fubl. ICRP 1977).

Kontaminace povrchových vod radioaktivními odpady z ja-
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děrných elektráren a schopnost vodních organismů výrazně hro-

madit radionuklidy způsobují, 2e je vodní biocenóza v někte-

rých případech vystavena tsnohonésobně vyšším dávkám radiace

než člověk pobývající v d ar. á oblasti a je proto potřeba ohro-

žení hydrobiontů posuzovat samostatně (Vorcbjev 1979).

Zatímco hodnoty přípustných dávek vnějšího ozáření (tj.

ze zevně mimo orgasniEiaus umístěných zářičů) jsou opřeny o

zkuSenosti dlouhodobých pozorování, je nutno počítat s tím,

že nejvyšší přípustné koncentrace vnitřních zářičů (tj. záři-

čů nahromaděných vodníai organismy v důsledku bio akumulace)

budou upravovány v závislosti na ton, jak se budou upřesňovat

znalosti o toxicit* jednotlivých radionuklidú.

Biologický účinek radionuklidu, jakožto vnitřního zářiče,

je určován nejen jeho fyzikálními charakteristikami, jako je

tonu při použití radionuklidú jako vnějšího zdroje záření,

ale o jeho toxicitě rozhoduje ještě řada dalších faktorů: fy-

zikálne- chemická vlastnosti, ekologické a fyziologické podmín-

ky, určující stupeň kumulace, poměry distribuce a metabolic-

ký osud radionuklidú v těle organismu.

Situaci komplikuje skutečnost, ze pro posuzování vlivu

jedné škodliviny se nebere v úvahu vzájemné působení řady

faktorů, kterým je organismus v přirozeném prostředí vysta-

ven. Pozornost světového výzkumu se dnes proto zaměřuje smě-

rem radiochemoekologickým tedy na kombinované působení ra-

dioaktivního a chemického znečištění na vodní organismy.

Při experimentálním studiu působení radionuklidú na vod-

ní organ5:amy jsou hodnoceny zoSny somatické a genetické.

V literatuře dostupné poznatky o genetoxických účincích ra-

dioaktivních látek na dědičný materiál vodních organismů

nejsou dostačující k tomu, abychom na jejich základě mohli

dojít k obecným závěrům.

V literatuře je poměrně málo informací o stimulačním

působení malých dávek na metabolickou aktivitu vodních orga-

nismů a rovněž údaje o jejich radiosenzitivnosti a možné
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adaptaci na nízké dlouhodobě působící dávky radiace jsou málo
četné. Poukazuje se na to, že tyto dávky nepůsobí škodu celé
populaci, ale jen její Sásti. Přežívající část díky menší kon-
kurenci uhynulých druhů zvyšuje svoji blomasu.

Radiosenzitivnoat se zvětšuje od vývojově nižších forem
vodních organismů k vývojově vyššia a zmenšuje se od mladších
jedinců k starším. Haná embryogenetická stadia jsou vždy ci-
tlivější než pozdější.

škodlivé působení kapalných radioaktivních odpadů na vod-
ní biocenosu je významné a důležité tehdy, působí-li samotné
nebo v kombinaci s jinými faktory změny v plodnosti nebo úrod-
nosti vodních organismů, které vedou k postupnému poklesu
zkoumané populace.

7 literatuře se dnes- píSe o radio ekologické kapacitě zá-
kladních typů povrchových vod. Myslí se tím maximálně přípust-
ný obsah radionuklidů v kritické komponentě, při němž se ještě
nenarušuje ekologická harmonie činnosti tohoto ekosystému.

Z experimentálních prací je zřejmá složitost závislosti
radiační dávky ve vodním prostředí na objemových aktivitách
radionuklidů. Aktivity nejsou vždy úměrné dávkám absorbovaným
v organismech vodního prostředí. Stanovení nejvyšších přípust-
ných objemových aktivit jednotlivých radionuklidů není jedno-
duché a může být pro různé lokality rozdílné.

Na základě representativních kritických literárních re~
šerších a vlastních experimentálních pracech byla ve VÚV s
ohledem na nař.vl. č. 25/75 Sb. a metodický pokyn MLVD ČSR
k tomuto nařízení navržena kriteria pro posuzování škodlivého
vlivu kapalných radioaktivních odpadů na organismy povrchových
vod, která jsou uvedena v následující kapitole. V současné do-
bě je ve VÚV řeSen výzkumný iSkol jehož cílem je v návaznosti
na čs. jaderný program provést experimentálně podložené prově-
ření těchto nově navržených kriterií, včetně jejich doplnění.
Kriteria budou poskytovat příslušným vodohospodářským orgánům
podklady pro jejich postup při povolování vypouštění radio-
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aktivních kapalných odpadů do povrchových vod.

Z radionuklidů obsažených v odpadech z jaderně energe-
tických zařízení provozovaných a budovaných ČSSR se jeví nej-
toxičtějším pro vodní populace radioaktivní strontium. Prv-
ní 'kodlivý vliv na gonády a ledviny sladkovodní ch ryb se
např. projevuje j iž při objemových aktivitách 3r* i 1,4
Bq.l"' vody (Polikarpov 1987). V odpadních vodách vypouště-
ných z jaderných elektráren se však koncentrace Sr-» Y
předpokládají, pokud nedojde k havarijním situacím, poměrně
nízké. T jaderně energetických zařízeních typu VYER 440 nebo
1000 se uvazuje, že např. poměr objemových aktivit radionu-
klidů JH : J I Cs : Sr v kapalných výpustech bude \(r až
10 1 2:l0 5 až 10 r t podle typu jaderné elektrárny.

Tritium, které je v odpadech v poměrně vysokých koncen-
tracích je pro vodní populace málo toxické. Jako nejvyšší
přípustná objemová aktivita v povrchových tocích pod výpust-
ini z jaderných elektráren pro tritium se zřetelem k nař.vl.
£. 25/75 Sb. byla MLVD ČSR doporučena v případech JE Dukova-
ny n JE Temelín 5.000 Bq.l"1 (Plainer 1S82, Justýn 1932).

Z dalších radionuklidů, ktaré mají pomSraí vysokou radio-
toxicitu pro hydrobionty a přicházejí v úvahu \ kapalných od-
padech z jaderně energetických zařízení provozovaných a budo-
vaných u nás, jsme se při studiu jejich vlivu na vodní polu-
laco vedle radioaktivního strontia soustředili na ' Gss
60Co, 9 V 5 N b , 54Mn a 1 3 1 I .

Kriteria pro posuzování škodlivého vlivu kapalných radioaktiv-
ních odpadů na organismy povrchových vod

Ukazatelé přípustného znečištění povrchových vod (nař.
vl. č. 25/75 Sb.) zahrnují vedle bodu 1/8 týkajícího se hy-
gienických požadavků i požadavek 1/9 na stav povrchových vod,
při němž nedochází k toxickému působení radioaktivních a j i-
r.ých látek na vodní organismy, kterým je s ohledem na působe-
ní radioaktivních látek také zabezpečeno dodržení požadavku
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1/6 neporušené samočisticí schopnosti povrchových vod i os-
tatních ukazatelů.

Splnění ukazatele 1/9 bude spolehlivě zabezpečeno dodr-
žením níže uvedeného požadavku;

Nesmí docházet ke snížení produktivity vodního ekosysté-
mu ani k závažnému zúžení druhového spektra vodních organis-
mů. Možnými biologickými ukazateli jsou v místě, kde je vý-
pusí s povrchovou vodou již promísena; růstové křivky řas,
rozmnožovací potenciál perlooček, vývoj jiker ryb v prvních
hodinách po oplození a zmřny druhového složení vodních rost-
l in, vodních bezobratlých živočichů a ryb přesahující 5-10%
(Justýn 1985, 1987).

Splněni ukazatele 1/9 bude dále zabezpečeno nepřekroče-
ním nejvýše přípustných hodnot dávky nebo objemové aktivity
radionuklidů. Tyto ukazatele jsou stanoveny ve veličinách
popisujících zevní i vnitřní ozáření vodních organismů přímo
nebo prostřednictvím potravních řetězců.

Ozáření žádné z populaci vodních organismů nesmí v mís-
tg, kde je výpust s povrchovou vodou již promísena, způso-
bit celkovou střední dávku zevního i vnitřního ozáření pře-
sahující za den určitou stanovenou hodnotu, přičemž se bere
ohled na zvýšenou radiobiologickou účinnost částic alfa a
podobných druhů záření. Pro sisěs radionuklidů vypouštěných
z jaderné elektrárny se uvádí pro somatické účinky na vodní
organismy hodnota 10 mC-y za den, ze které je možno až na
další vycházet.

Nepřekročení nejvýše přípustné hodnoty denní dávky se
zjiätuje z objemových aktivit radionuklidů ve vodě, příp.
vodních organismech a dávkového příkonu z okolního prostře-
dí.

Bylo by účelné jakožto odvozené limity stanovit nejvšší
přípustné hodnoty denního průměru objemové aktivity v povr-
chové vodě pro nejčastěji se vyskytující radionuklidy, se-
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jména ty, které mají vysokou radiotoxicitu pro vodní orga-

nismy nebo mimořádně vysokou objemovou aktivitu ve výpus-

tech. Pro ostatní radionuklidy mohou být v případě potřeby

nejvyšší přípustné denní průměrné objemové aktivity přibliž-

né odvozeny ze známých nejvýše přípustných hodnot násobením

poměrem limitů příjmu požitím pro radionuklid s hledanou a

se známou hodnotou.

Za místo, kde je vypuštěná odpadní voda s povrchovou

vodou již proBÍsena, se pokládá profil vodoteče v němž účin-

nost prosiísení není menší než 90 %. Výjimečně lze nejvýše

přípustné hodnoty překročit u vodotečí s malým (objemovým)

průtokem plnící např. funkci kanálu odpadních vod do vodo-

teče v níž má být povrchová voda plným uplatněním výše uve-

dených požadavků (po promísení) chráněna. V případě velkých

vodních recipientů jako jsou údolní nádrže, se požadavky

týkají odtoku z nádrže a vody v nádrži s výjimkou jejího

objemu sousedícího s výpustí, ve kterém je směšovací proces

v počátečním stadiu.
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RNDr. Zdeněk S t a n ě k
Výzkumný ú s t a v vodohospodářský Praha, pobočka Brno

MONITOROVÁNÍ RADIOAKTIVITY HYDROSFÉRY V NEJBLIŽŠÍM OKOIÍ
JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

1 . Úvod

Od února 1 9 8 5 , kdy b y l uveden do zkušebního jednoroč-
ního provozu první blok jaderné e l e k t r á r n y Dukovany, pracu-
je v současné době j i ž celý jaderně energetický komplex v
Dukovanech na plný výkon, t j . 1760 MW.

Každý blok je po roce zkušebního provozu odstaven a
je prováděna výměna palivových článků v reaktoru s před-
cházející výpustí kapalných odpadů. Proto je v rámci dí l-
čího státního výzkumného úkolu našeho ústavu věnována
systematická pozornost nejen kapalným odpadům odcházejí-
cím centrální výpustí do Hohelské údolní nádrže, ale celé
okolní hydrosfére a všem materiálům vodního prostředí.

2. Kapalné odpady z JE Dukovany

Hlavní pozornost byla zaměřena na odpadní vody, které
opouští jadernou elektrárnu přea tzv. domeček, kde je pro-
vozovatelem měřeno množství vypouštěných vod, automaticky
slévány vzorky pro radioanalýzy a. prováděno monitorování
radioak t iv i ty .

Veškeré tyto vody tečou umělým korytem, j i ž spojené
se Skryjskýra potokem, asi 1,5 km dlouhým a vtékají do Ho-
helské údolní nádrže, v prostoru čerpací stanice pro odběr
provozní vody pro celou jadernou elektrárnu.

Největší pozornost je věnována t r i t iu ( % ) , které je
dominantním radionuklidem a je jej ročně vypouštěno kolem
1.101 8 Bq. Dále je 3ledována al fa a beta aktiv ita včetně
draslíku 40 a veškeré radionukličly pomocí gamaspektromet-
rické analysy, hlavně dlouhodobé radionuklidy 1 3 7 C s , 9 0 S r ,
korozní a štěpné produkty.
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Tritium bylo před zahájením provozu jaderná elektrár-
ny v koncentraci 10 Bq.l"1 v povrchových vodách řeky Jihla-
vy. Za více než 3 roky provozu se objevuje v odpadní vodě v
koncentraci od 300 - 8000 Bq.l"1 a průměrem 500 Bq.l"1.
Ostatní gamazářiče a úrovně alfa a beta aktivity jsou v pře-
hledná tabulce č. 1 s uvedením rozmezí minimálních a maxi-
málních hodnot*

3. Povrchová vody řeky Jihlavy

Jsou i s oběma vodními díly Hohelnem e, Dalešicemi vy-
hlášeny za významný vodohospodářský tok. Důvodů je mnoho.
Hustota osídlení obyvatelstva v povodí, zrod velkých vod-
ních děl tzv. novomlýnských nádrží na jižní Moravě, zdroje
a využívání velkoplošných závlah pro ovocnářství, zeměděl-
ství, vinařství, dodávky vody pro průmysl, ochrana prame-
niště a infiltračních oblastí podzemních zdrojů a další.
He jsou však vedeny pro potřebu obyvatelstva jako vody pitné.

Kapalná odpady radioaktivní i neradioaktivní z JE Du-
kovany (cca 500 l.s ) jsou zaústěny do koryta Skryjskáho
potoka (10 až 50 l.s"1) a vtékají do llohelská údolní nádr-
že. Zde dochází k velkému ředění a ke každodennímu přenosu
do výše položené nádrže Dalešice a současně dochází k ne-
ustálému odtoku z této nádrže do řeky Jihlavy. V blízkosti
zaústění odpadů je situována čerpací stanice k přívodu
veškerá provozní vody jdoucí do areálu elektrárny. Všem
povrchovým vodám řeky Jihlavy včetně obou údolních nádrží
byla věnována systematická pozornost. V tabulce č. 1 jsou
uvedeny dosažená výsledky za rok 1985-1987 a porovnány s
požárovými hodnotami z období 1978-1984, ještě před zahá-
jením provozu JE Dukovany.

4* Podzemní vody

Vyšetřování podzemních vod z hlediska obsahů radionuk-
lidů bylo prováděno u více než dvaceti zdrojů v nejbližším
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okolí JE Dukovany a to jak u studní, tak i u skupinových
vodovodů, které zásobují okolní obyvatelstvo pitnou vodou.
Další podzemní zdroje leží v těsné blízkosti řeky Jihlavy
pod nádrží llohelno, s cílem zachytit možné průseky a zvý-
šení úrovní některých radionuklidů.

Dosahované výsledky (tab.5. 1) sa zkušební období pro-
vozu JE Dukovany za r. 1985-1987 ukazují, že v některých
podzemních zdrojích (Ivančice, Mor. Bránice, Hrubšice) se
objevují 3 - 4x vyšší hodnoty tritia, důsledek Infiltrace
z řeky Jihlavy. Ostatní umělé radionuklidy prozatím neovliv-
ňují žádný zdroj*

5« Materiály vodního prostředí

Při podrobných výzkumech radiačního pozadí byly sle-
dovány nej význame j ší složky ekosystému řeky Jihlavy a obou
údolních nádrží Hohelna a Dalešic.

Byly vybrány charakteristické druhy dnových sedimentů,
vzorky biologických materiálů. Z těchto byly měřeny směsný
vzorek živočišného makrozoobentosu, vodních rostlin (fonti-
nalis), některá typy vláknitých řas a ryby. Rybám jako nej-
vyššímu článku potravního řetězce ve vodě, za nímž následu-
je již člověk, byla věnována největší pozornost. Byly sle-
dovány ryby dravci - štika, candát a pstruh, a ryby živící
se převážně planktonem - plotice, kapr, parma a tloušl.

6. Vliv provozu JE Dukovany

Veškerá tato sledování probíhala v rámci dílčího stát-
ního úkolu "Badioaktivní kapalné odpady z JE Dukovany a je-
jich vliv na okolní hydrosféru", některé další sledování a
měření radioaktivity bylo prováděno z pověření vodohospo-
dářského orgánu Jm KHV v souladu s rozhodnutím o povolení
vypouštění kapalných odpadů do veřejné vodoteče ze dne
12.12.1983.
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V polovin? roku 1988 budou zhodnoceny dosavadní po-
znatky ze zkušebního provozu všech čtyř bloků, jednak pro-
vozovatele, hygienických a vodohospodářských orgánů a po-
souzeny všemi zainteresovanými organizacemi a vydáno nové
rozhodnutí o vypouštění odpadních vod. Budou stanoveny no-
vé objemová koncentrace a limity vypouštění pro všechny
látky (chemická i radioaktivní).

Po cernobylaká havárii v dubnu 1986 doSlo ke zvýšení
úrovní některých radionuklidu v povrchových vodách, což je
patrná z tabulek průměrných hodnot za rok 1986. Také došlo
ke zvýšení některých materiálů vodního prostředí a ryb,
které jsou pro nás citlivými indikátory.

T povrchových vodách řeky Jihlavy se vlivem provozu
JE Dukovany zvýšila koncentrace t r i t i a asi lOx na hodnoty
50 - 120 Bq.l" 1 . Nejvyšší hodnoty byly zaznamenány v nádr-
ži Hohelno v okolí zaústění odpadních vod. Velký zřeaovací
efekt v obou nádržích snižuje úrovně tr i t ia v samotné řece
Jihlavě pod nádrží Hohelno na úrovně 20 - 40 Bq t r i t i a v
l i tru.

Materiály vodního prostředí
V roce 1985 až do dubna 1986 byl vzrůst koncentrací

umělých radionuklidu, které byly měřeny a vyhodnocovány
pomocí gamaspektrometrické analýzy u všech sledovaných
složek velmi nízký. V důsledku spadu z Černobylu došlo ke
zvýšení aktiv ity povrchových vod, a to krátkodobých radio-
nuklidu 1 3 1 J , 1 3 2 Te, 1 0 3Ru, 1 4 0 B a i dlouhodobých 1 3 4 Cs,
l 3 7 C s , 9 0 S r a dalších. Také úrovně celkové beta aktivity
byly spadem zvýšeny a to ve všech údolních nádržích Jiho-
moravského kraje pro pitnou vodu i v Novomlýnské nádrži
pro závlahové účely.

Hodnoty v první třetině měsíce května vykazovaly až
10ti násobné překročení ČSN 830611 v ukazateli beta aktivi-
ty, postupně nastával pokles a koncem května klesly již
hodnoty pod ČSN ve všech nádržích a řekách.

Došlo však ke kumulaci těchto radionuklidu do všech
složek materiálů vodního prostředí. Následující tabulka
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ukazuje dosažené hodnoty u dlouhodobých radionuklidů.
«»c, a 9°Sr.
Makrozoobentos - jsou organismy žijící na dně řeky a dají ae
sbíret a vidět pouhým okem. Patří aem larvy chrostíků, červi,
larvy jepic, beruška vodní a další. Do směsného vzorků byly
sbírány i druhy vodních bezobratlých (škeble).
Vodní rostliny - byly sbírány tyto druhy :
- Fontinalis-aech (řeka Jihlava pod Kohelnem)
- Cladophora-vláknitá řasa (řeka i obě nádrže)
- Lakuaník vzplývavý-vyšší vodní rostlina (řeka Jihlava)
- Vodní květ sinicový (údolní nádrže)

7. Závěr

Hodnotíme-li téměř 3 l e ty provoz JE Dukovany z hlediska
vypouštěných kapalných odpadů do povrchových vod řeky Jihla-
vy a vodních ekosystémů, můžeme konstatovat, že v l i v radio-
nuklidů je prozatím velmi malý.

Dominující radionuklid tritium nám zvýšil úrovně dří-
vějšího pozadí v povrchových vodách 4 až 7x, v podzemních
zdrojích.v okolí asi 2 až 4x.

Rok 1986 přinesl však v důsledku havárie v Černobylu
určité zvýšení úrovně v hydrosfére a vodních ekosystémech,
ale při dalším sledování a hodnocení hydrosféry z t i tu lu
vodohospodářské kontroly provozu JE Dukovany, bude k této
skutečnosti přihlíženo*

Protože ee předpokládá, 2e stárnutím JE se mohou mírně
zvyšovat některé druhy radionuklidů, hlavně korozní a štěp-
né produkty, včetně 11OmAg, bude nutné a nezbytné, aby celý
systém vypouštění odpadních vod všech druhů byl pod konti-
nuálním monitorováním provozovatlů JE a pod soustavnou a
nezávislou kontrolou vodohospodářských a hygienických orga-
nizací.



Tab.5. 1
Odpadní vody s JEDU, povrohové vody řeky Jihlavy a podzemní zdroje v okolí JE Dukovany
za období : B - 1985-1986} C - 1986 po kvStnu až 1987

Druh

Odpadní vody JEDU :

Povrohovó vody :
Seka Jihlava pod Mohelnem
DaleSice údolní nádrž
Mohelno - údolní nádrž
Řeka Jihlava - Ivančice

Podzemní zdroje :
Mor. Bránice - studna
Ivančioe - skup.vodov.

Beta

880

465
444
550
525

350
288

1 3 7 ( 3 8

21

10
8

• 8
12

10
10

B

9°Sr

14

12
12
12
12

8
8

530

16
12
12
16

25
15

Beta

1100

1250
2050
2150
1530

480
485

1 3 4 ° B

6

14
8
12
-

-
-

C
1 3 ? C a

32

185
220
240
165

12
12

9°Sr

15

14
15
15
14

10
10

3H

565

30
15
55
25

35
30

Výsledky jsou vyjádřeny v mBq.l , u tritia v Bq.l .
Vynesené výsledky jsou zproměřované za 10 - 12 odběrů za uvedené období.
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Výsledky radioaktivity biologických materiálů a ryb

Druh

Makrozoobentos
(směs organizmů)

Vodní květ
(sinicový)

Fontinalis-mech

Cladophora-vl.řasa

Lakušník vzplýv.

Ryby
(měkké části) :

Pstruh

Štika

Bolen

Candát

Plotice

Kapr

Parma

A

1978-84

Bq.kg"1

8

7,5

6,5

6

4

2,8

3.2

3

2,2

2

2,8

2,1

B

1985-86

Bq.kg"1

10

9

8

10

8

3,2

3,8

-

2.5

3

3

2,4

30

48

25

35

38

18

12

24

30

12

14

12

C

1986-1987

Bq . kg"1

80

145

45

75

. 110

45
90

110

135

70

65

85

9 0Sr

25

44

35

40

35

13

9,5
8

7.5
9.6

13

10

Obsaliy 9 0 S r u biologických materiálů a ryb v letech 1978-84
druh A a z roku 1985-86 druh B v tabulce se pohybovaly v roz-
mezí 1,2 - 5 Bq.kg"1 živé hmoty.
V biologických materiálech jsou hodnoty aktivity vyjádřeny
v Bq.kg"1 sušiny, u ryb v Bq.kg"1 živé hmoty.
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Ing. Adolf íäansfeld, CSc.
Ing. Eduard Hanslík, CSc.
Výzkumný úatav vodohospodářský, Praha

ČINNOST MONITOROVACÍ SÍTĚ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V OBDOBÍ HAVÁ-
RIE V ČERNOBYLU

V souvislosti se zvýšenou radioaktivitou vzduchové hmoty
přenesené na území ČSR dne 29. 4. 1986 a především 30. 4. 1986
a dále v průběhu měsíce května, byla ihned na základě pokynu
KLVH ČSR ustavena pracovní skupina pro mimořádné sledování
kvality vody a ovzduší v ČSR a 2. 5. 1986 zahájeno mimořádné
sledování.

VtfV Praha zabezpečoval funkci operativního sběrného stře-
diska pro zpracování údajů o radioaktivitě vody a zajišťoval
ve vybraných profilech měření obsahu radionuklidů ve spoluprá-
ci s podnikem Povodí Vltavy. Podniky Povodí s podniky Vodovodů
a kanalizací zavedly ve svých laboratořích trvalou kontrolu
kvality vody v nádržích a hlavních tocích a to i ve dnech pra-
covního klidu. Za období květen až září 1986 bylo provedeno
více než 1800 mimořádných stanovení celkové objemové aktivity
beta (dále jen aktivita beta) doplněných o gamaspektroaetricicá
stanovení u vybraných vzorků. Výsledky sledování byly předává-
ny ce3tou ÍK3 Praha.

V 15 význansných úpravnách vody v ČSR, jejichž zdrojem by-
ly většinou vodárenské nádrže byl zajišťován v květnu a v čer-
vnu 1986 denní a dále měsíční odběr vzorků. Odebírány byly vo-
dy z hladiny nádrže, surová voda a upravená voda. Na příkladu
nádrže Želivka byla dále sledována vertikální distribuce ra-
dioaktivních látek a její zrněny v čase. Na úpravně vody na Že-
livce a Souši byl sledován obsah radioaktivních látek ve vodá-
renských kalech a filtračních nádržích. Zjišťována byla ve
všech případech celková objemová aktivita beta. S cílem zkrá-
tit čas mezi odběrem vzorků a získania prvních výsledků byla
ověřena zkrácená metoda založená na zpracování vzorků o obje-
nu 200 ml a měření odparku. Touto úpravou postupu byly s vět-
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ši účinností detekovány radionuklidy charakterizované nižšími

energiemi záření beta a dále radionuklidy, k jejichž ztrátám

dochází při zpracování vzorku za vyšších teplot. Výsledky by-

ly vyjádřeny s použitím kalibračního preparátu chloridu dra-

selného se známým obsahem draslíkii-40.

Chyba měření na úrovni 3 3" činila pro hodnoty celkové ak-
tivity beta 10 Bq.l"1 ca 10 %, pro hodnota 1 Bq.l"1 ca 15 %•

Po poklesu aktivit pod hladinu 1 Bq.l přešly laboratoře na

zpracování vzorků o objemu 1000 ml a měření žíhaného zbytku.

Vybrané vzorky ze sledování vertikálního rozložení radio-

nuklidů v nádrži Želivka byly analyzovány na obsah stroncia-90.

Ve spolupráci s IKE Praha byly vzorky zejména z nádrže Želivka

proměřeny gamaspektrometricky a dále stanoven obsah tritia.

Ha základě souhrnného posouzení výsledků lze konstatovat:

- nejvyšší znečištění pitné vody radioaktivními látkami při

hodnocení podle výsledků zkrácené metody pro stanovení beta

aktivity bylo zjištěno u zdrojů Souš (9,5 Bq.l ), Hradec

Králové (7,1 Bq.l"1), Kružberk (5,7 Bq.l"1), TJhlava Doudlev-

ce (5,6 Bq.l"1), Želivka (4,S Bq.l"1). Hodnoty beta aktivity

1 Bq.l" byly v průběhu měsíce května překročeny u sledova-

ných zdrojů - nádrží po dobu 3 až maximálně 29 dnů. Úroveň

beta aktivity na hladině nádrží byly přitoza výrazně vyšší.

Ha základě vyšetření závislosti obsahu radioaktivních látek

na hloubce odběru bylo umožněno volit odběr s nejnižším výs-

kytem radioaktivních látek. Beta aktivita povrchových toků

byla v celém období nižší než aktivita vody na hladině nádr-

si.

- Z porovnání časové závislosti aktivity vzorku odebraného z

hladiny nádrže Želivka 3. 5. 1986 s beta aktivitou vzorků

odebíraných z hladiny postupně vyplývá pomalejší pokles ak-

tivity opakovaně měřeného vzorku z 3. 5- 1936. Důvody spočí-

vají v procesech míchání, které působily rychlejší pokles

aktivity ve srovnání s fyzikálním rozpadem radioaktivních

látek a to i při skutečnosti, že přísun radioaktivních látek

pokračoval i po 3. 5. 1986.
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V průběhu května 1986 byl pokles aktivity ovzduší doprovázen

rychlým poklesem kontaminace vody, takže překročení ukazate-

le beta aktivity včetně draslíku-40 podle ČSN 83 0611 bylo

zaznamenáno koncem měsíce pouze u zdrojů Souš (3,7 Bq.l" ) a

Hradec Králové (1,5 Bq.l"1).

Zonační rozdělení radioaktivních látek bylo sledováno na

příkladu nádrže Želivka 5* 5., 8. 5- a 2. 6. 1986. Výrazně
nižší hodnoty beta aktivity byly zjišiovány v hloubce 20 m a

to 15 až 20x ve srovnání při prvních dvou odběrech s hladi-

nou. V posledním odběru ca 5x při celkovém snížení beta ak-

tivity vzorku na hladině na 10 % hodnoty 5. 5» 1566. Výskyt
sledování stroncia-90 ukázal na rozpětí hodnot mezi dnem a

hladinou 25 až 90 mBq.l"1* Přitom podle údajů IHE činilo za-

stoupení jednotlivých radionuklidu ve vzorcích ca 60 % pro
jod-131 20 % pro telur-132, 5 % pro cesium-134-, 8 % pro ce-
sium-137, přičemž obsah stroncia činil 2 až 8 % z obsahu ce-
sia-137.

Odpouštění vody z nádrže ověřené na příkladu Kružberka uká-

zalo ve srovnání s nádrží Želivka na rychlejší pokles akti-

vity vody na hladině. Současně však došlo k relativnímu zvý-

šení beta aktivity v hlubších horizontech. V dlouhodobém

sledování pak vyšší aktivity v hlubších horizontech odezní-

valy pomaleji než u srovnávací nádrže Želivka.

• Odstraňování radioaktivních látek při úpravě vody bylo sle-

dováno na úpravně Souš a Želivka. Z měření vodárenského kalu

vyplývá pro Souš zvýšení měrné aktivity v porovnání se vzor-

ky odebranými z kalových polí 44x, na Želivce 55x. Filtrační

písky na obou úpravnách po vyprání vykazovaly nižší aktivitu

beta než 0,1 Bq.g" . Aktivní uhlí po vyprání vykazovalo měr-

nou aktivitu beta 1,3 Bq.g . Výsledky ukázaly, že důsledné

dodržování technologie úpravy vody, aplikace anionických a

kationických flokulantů v procesu úpravy vody vedly ke sní-

žení aktivity beta upravené vody o 40 až 70 <?<>. Přitom je dů-
ležitý poznatek, že rozhodující část radioaktivních látek

byla zachycována vodárenským kalem a filtrační náplně - vo-

dárenské písky vykazovaly po vyprání zanedbatelnou úroveň

kontaminace.
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Obohacovací koeficient vyjádřený podílen měrné aktivity be-

ta kalu a beta aktivity surové vody Einil v případě úpravny

Souš 14,5.10-' cm -g"1 a v případě Želivky 12,9.10-* ca .g"1.

- Vysoké obsahu radioaktivních látek se spadu se projevily ve

splachu do kanalizací něst a v odpadních vodách přitékají-

cích na ČOV. tía příkladu kalu z ČCV v Prase byla naměřena

aktivita beta v suiiině kalu 29 kBq.kg, přičemž kal před

havárií měl aktivitu v sušině v průměru 0,5 kBq.kg .

Činnost v systému vodního hospodářství v období havárie v

Černobylu vycházela z existující organizační struktury všech

složek resortu MLVK ČSR. Základní sít vodního hospodářství by-

la založena v šedesátých letech. Sledování v síti zajistují

laboratoře podniků Povodí. Specielní práce a metodické řízení

těchto laboratoří zajištuje v ČSR Výzkumný ústav vodohospodář-

ský Praha. Původním cíle?. 3ledování bylo zejména podchycení

vlivu těžby a úpravy radioaktivních surovin a dále vlivu celo-

světového spadu z pokusných jaderných výbuchů, zkoušek jader-

ných zbraní, v dalším období i sledování vlivu jaderně-energe-

tických zařízení. Sledovány jsou ukazatele celkových objemových

aktivit alfa a beta, radium-226 a uran. Ze zkušeností získaných

při sledování havárie v Černobylu vyplynula potřeba doplnit zá-

kladní sít o hlavní vodárenské nádrže a upravit četnost a loka-

lizaci za mimořádných situací podle potřeby.

Dosavadní vybavenost pracoviší vodního hospodářství, kte-

rá umožňovala sledování celkových ukazatelů aktivit a jednot-

livých radionuklidů cesia-137, stroneia-90 apod. po radioche-

mické separaci je třeba doplnit*

Další úkoly složek sítě ve vodním hospodářství, které tvo-

ří Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Labe, Povodí Moravy, Po-

vodí Odry, VÚV Praha, Vodní zdroje Praha a ČEHÚ Praha jsou for-

mulovány v Instrukci f£LVH ČSR o zabezpečení monitorování při

radiační havárii vod a ovzduší čj. 251/V/5P0-87 ze dne 24. čer-

vna 1SB7, kterou se provádí zásady monitorování pro ochranu

zdraví obyvatelstva při radiační havárii schválené usnesením

vlády ČiJR se dne 14. dubna 1937. V současné době je uvedená

instrukce rozpracována ve složkách sítě do podrobných pokynů.
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I n g . Mojmír O b d r ž á l e k , CSc.
Jan P a z d e r n í k , prom. chem.

tfatav k r a j i n n é e k o l o g i e ČSAV, České B u d ě j o v i c e

+ Výzkumný Ú3tav vodohospodářský, Praha

SKUPINOVÍ PKEDKONCENTHOVÁNÍ VYBRÁNÍCH UMŽLÍCH RADIONUKLID0

Z VEĽKOOBJEMOVÝCH VZORKÔ VOD A JEJICH STANOVENÍ

ÚVOD

V rámci pracoviäí zameraných na soustavné sledování
radioaktivity vod existuje si í radiochemických laboratoří,
které byly původně s ohledem na charakter možné kontamina-
ce zaměřeny na stanovení přirozených radionuklidů, Ba a
uranu a na stanovení .indikačních hodnot, celkové objemové
aktivity alfa, případně celkové objemová aktivity beta

S ohledem na rostoucí význam jaderné energetiky nabý-
vá na významu stanovení umělých, radionuklidů ve vodách, zej-
ména dlouhodobých radiohygienicky významných nuklidů ° Sr,
které je Siatým zářičem beta a gama nuklidu "es, -^Ca
a 6 0Co.

Stanovení gama nuklidů lze provést po více nebo méně
selektivním předkoncentrování použitím několikakanálových
/lesla NV 3201/ nebo mnohakanálových spektrometrů vybave-
ných sointilaSními nebo polovodičovými detektory. I v pří-
padě ne zcela selektivního předkoncentrování a použití ně-
kolikakanálového spektrometru lze docílit dobrých výsledků
při stanovení jednoho či několika gama nuklidů, pokud je
k dispozici rámcová informace o radionuklidovém složení vzor-
ku, resp* za předpokladu, že objemová aktivita zjišťované-
ho nuklidu dostatečně převládá nad ostatními gesa nuklidy.

Využití postupu předkoncentrování radioaktivního stron-
cia, cesia a kobaltu z velkoobjeraových vzorků vod vychází
z představy komplexního systému zahrnujícího centrální pra-
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coviště vybavené mnohakanálovýfi gamaspektrometrickým systé-

mem a laboratoří Povodí vybaveaých několikakanálovými spek-

trometry.

Přitom se v návaznosti na metody rozlišení obsahu ra-

dionuklidů v kapalné a pevné fázi vzorku předpokládá samo-

statný rozbor kapalné a pevné fáze. Za výsledek stanovení

obsahu radionuklidu ve veškerých látkách se považuje součet

výsledku rozboru obcu fází, t.j. kapalné a pevné. Prostřed-

kem pro oddělení pevné fáze vzorku od kapalné je membránová

filtrace přes filtry o mezinárodně doporučené střední veli-

kosti pórů 450 nm. Z tuzemských výrobků se tcnrato požadavku

nejvíce blíží filtry Synpor 6 /400 nm/.

Problematika,3kuginovéhoi srážení radioaktivního_cesia,

kobaltu_a_stroncia

Obsah radionuklidů v povrchových vodách je zpravidla

velmi nízký, takže analýza běžných objemu vzorku /řádově li-

tr/ není vždy postačující, Často je proto potřebné koncen-

trovat stanovované nuklidy z větších objemů, řádově 10 az

100 1. Pro radioaktivní stroncium, cesium a kobalt je vhod-

nou metodou skupinové srásení /I, 2/. Stanovované nuklidy

se srážejí spolu s přidanými nosiči, cesium a kobalt jako

směsné hexakyanoželeznatany, stroncium jako uhličitan. Ve

směsné sraženině lze garaaspektrometricky stanovit radioizo-

topy cesia a kobaltu, ̂ s:r se jako čistý zářič beta stano-

vuje radiochemicky po jeho oddělení ze směsné sraženiny /3/.

Stanovení y.adioaktiyního_gggiaA_kqbfJltu a stroncia v povr-

chových vodách z vybraných lokalit v okolí jaderných

elektráren

Byly analyzovány velkoobjemové vzorky povrchových vod

odebrané v oblasti JE Dukovany /EDU/ z řeky Jihlava na mís-

tě zvaném Mohelský mlýn pod zaústěním odpadního kanálu z EDU

a v oblasti JE Bohunice /E30/ z odpadního kanálu Hanivier

v obci Žlkovce. Vzorky byly krátce po odběru přefiltrovány,

K,
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okyseleny, byly k nim přidány nosiče a poté byly zpracovány

metodou skupinového srážení. Směsné araženiny byly proměřeny

gamaspektrometricky, -^Sr bylo stanoveno radioohemicky po

rozpuštění uhličitanové frakce /3/« Výsledky jsou uvedeny

v tab. 1.

Tab. 1 Výsledky stanoveni objemových aktivit vybraných

radionuklidi ve vzorcích povrchových vod z okolí

EDU a BBO

odběr

2.9.1986
EDU

5.5.1987
BBO

nuklid

i:
60Co

pracoviště /aktivity v

PJPI1 KHS2 VTÍPJT-
A

19 i 1
40 ± 5

34 í 4
17 ± 8

19

45

± 1 42

- 4 37

mBq/1/
i

B

41

35

1ÍK34

16 ±

40 ±

2

2

1/ Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Katedra
jaderné chemie, Praha, mnohakanálový analyzátor, polo-
vodičový detektor

2/ Krajská hygienická stanice, České Budějovice, mnohakaná-
lový analyzátor, polovodičový detektor

3/ Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky, Přemyšlení,
A/ mnohakanálový analyzátor, detektor Nal/Tl/
B/ 3-kanálový spektrometr Tesla NV 3201

4/ lístav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice

Z výsledků je patrná dobrá reprodukovatelnost stanovení

Cs a Cs gamaspektrometrickou metodou s použitím polovo-
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diSových detektorů (PJPI a KHS). Při použití sctntilačního
detektoru (VTÍPJT) dochází zřejmě k nadhodnocení obsahu ^ ^ ,
což je způsobeno nedostatečným odlišením píku Ca přiléha-
jícího k píku 1 3 7Cs.

Rozptyl výsledků stanovení y Sr ve vzorcích z obou loka-
lit /po 3 paralelní vzorky/ svědčí o dobré reprodukovatelnos-
ti použitého postupu.

Z Á V Ž R

1/ Bylo provedeno stanovení vybraných radionuklidů v povrcho-
vých vodách, z okolí JE a využitím skupinového srážení.

2/ Stanovené hodnoty ukazují na dobrou reprodukovatelnost
výsledků při použití polovodičové gamaspektrometrie.

3/ Za předpokladu dostatečně odlišených píku zjištěných
Hal/Ti/ detektorem lze očekávat dobré výsledky i při po-
užití této instrumentálně méně náročné metody.

4/ Radiochemické stanovení Sr vykazuje dobře reprodukova-
telné výsledky a je vhodným doplňkem gamaspektrometrické
metody.

5/ Provedené práce se jeví jako dobrý základ pro metodické
vybavení monitorovací aítě vodohospodářských laboratoří
pro účel sledování objemových eiktivit umělých radionukli-
dů ve vodách.

LITERATURA

1/ 0.Slávik a kol., Vyhodnotenie a analýza radiačnej situá-
cie na JE a v okolí. Výskumná správa VÍ JE č. 98/84, Jas-
lovské Bohunice 1984

2/ M.Obdržálek a kol., Koncentrovanie a separácia vybraných
rádionuklidov zo vzoriek vcá spoločným zrážaním. Sborník
z konference "Radionuklidy a ionizující záření ve vodním
hospodářství", Harrachov, září 1985, Him techniky ČSVTS
listí nad Labem, pracoviště Liberec, s.121-127

3/ J.Kortua, Výskum prirodzenej a umelej rádioaktivity v po-
vrchových a podzemných vodách Slovenska, záverečná správa
R-531-VH-O38, Bratislava, VlJvH 1984
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Ing. Jan L a n g h a n s
Ing. Jan S i n g e r , CSc.
Jaderná elektrárna Temelín

RADIONUKLIDY SLEDOVANÉ Y ODPADNÍCH VODÁCH JE TEMELÍN

Budovaná JE Temelín bude se 4 bloky 1 000 MW naší nej-
větší elektrárnou. V současné době probíhá výstavba 1. a
2. bloku a společných provozu. Termín spuštění 1. bloku je
11./I992, poslední 4* blok bude spuštěn v roce 1997*

Zdrojem technologická vody pro elektrárnu a recipien-
tem odpadních vod bude řeka Vltava* Technologickou vodou
bude JE zásobována z vodního díla Hněvkovice. Technologické
odpadní vody budou vypouštěny do výtoku z ponořeného vodní-
ho stupně Kořensko. Deaíové vody jsou svedeny do potoka
Strouha, který ústí do Vltavy ve vzdutí Hněvkovické nádrže.

Kanalizace na JS je řešena tak, aby zůstaly odděleny
odpadní vody různého původu a tím i razného složení. Kromě
jiných výhod usnadňuje toto řešení zjištění zdroje /pivodu/
škodliviny, která se případně v odpadní vodě vyskytne.

Deštová kanalizace odvádí z areálu JE dešíové vody, které
jsou přes pojistné nádrže vypouštěny do potoka Strouha.
wBrfimyslováw kanalizace odvádí odpadní vody z prostoru a
provozů, kde se připouští znečištění ropnými látkami- tzv.
"zaolejované" odpadní vody. Tyto vody se čistí a zavádí na
nátok surové vody do úpravny chladící vody. To znamená, že
do odpadních vod z elektrárny se tyto vody přímo nedostá-
vají.
Splašková kanalizace odvádí splaškové vody na čistírnu. Ka-
nalizace má dvě větve pro kontrolované a čisté pásmo. Vy-
čištěné splaškové vody jsou zavedeny do technologických od-
padní oh vod.



- 55 -

Chemická kanalizace odvádí chemicky agresivní vody z chemic-
kých provozů na neutralizaci. Po ní 33011 tyto vody vypouštš-
ny do technologických odpadních vod.
Speciální kanalizace odvádí odpadní vody kontaminované radio-
nuklidy nebo vody ze zařízení, kde je možná jejich kontamina-
ce. Tyto vody ae čistí a recirkulují /s výjimkou "tritiových
vod"/* Do technologických odpadních vod se tyto vody přímo
nedostávají.

Technologické odpadní vody vypouštěné z elektrárny jsou
tvořeny i -odluhem z okruhu chladících věží

- odluhem okruhu sprchových bazénu
- vyčištěnými splaškovými vodami
- odpadními vodami z neutralizace

Vody, které jsou kontaminovány radionuklidy, se odvádí
speoiální kanalizací a do technologických odpadních vcd se
nedostávají. Do vypouštěných odpadních vod se za provozu mo-
hou radionuklidy dostat těmito cestami:

- s regeneračními a proplachovými vodami z Čistící stanice
odluhy parogenerátorů. Pokud aktivita těchto vod nepřekro-
čí limit, jsou vypouštěny do chemické kanalizace a přes
neutralizaci se dostávají do vypouštěných vod;

- s regeneračními vodami z úpravy turbinových kondenzátu.
Při netěsnosti parogenerátorů proniknou radionuklidy do
sekundárního okruhu a zachytí se na ionexech. S regenerač-
ními vodami se přes neutralizaci dostávají do vypouště-
ných vod. /Pokud aktivita nepřekročí limit/;

- se splaškovými vodami. Do větve splaškové kanalizace z kon-
trolovaného pásma jsou zaústěny odpady z hygienických smy-
Ček a máchací vody ze speciální prádelny;

- s odluhem sprchových bazénů. Do sprchových bazénu jsou vy-
pouštěny tzv. "tritiové" vody, které kromě tritia obsahu-
jí ještě stopy ostatních nuklidu obsažených v chladivú pri-
márního okruhu.
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V sovětském technickém projektu jsou uvedeny max. obsa-
hy radionuklidů v odpadních vodách. Z těchto hodnot vychází
povolení k vypouštění odpadních vod vydané odborem VLHZ
JčKNV /I/. V tabulce 1 jsou uvedeny objemové aktivity důleži-
tých radionuklidů gama v odpadních vodách dle výše zmíněného
povolení /pro 4 bloky WER 1 000/ a dávkové příkony ve vodě
od záření gama odpovídající tamto aktivitám. Hodnoty pro
Vltavu jsou počítány pro průměrný průtok odpadních vod
$ • 0,584 m 33 - 1 (O^gm51 0,971 m s ) a zaručený průtok ve
Vltavě 8,68 ra^s"1 (průměrný průtok cca 50 m^a" 1). S ohledem
na to, že dávkový příkon ve vodě od přirozeného pozadí činí
2 000 až 3 000 nGy d nesvýäí ae dávkový příkon v odpadní
vodš o více než 30 % a ve Vltavě bude přírůstek z JE činit
méně než 3 55, tj. méně než fluktuace pozadí při různých po-
větrnostních podmínkáoh (nejvýznamnější je splachování rado-
nu a jeho dceřinných produktů apod.). Přitom výpočty v tabul-
ce mají ještě poměrně konzervativní charakter. Blíže skuteč-
nosti v případě výpočtu ročního dávkového příkonu ve Vltavě
je použití průměrného průtoku Vltavou. Tyto hodnoty jsou pak
podstatně nižší. S ohledem na nízké dávkové příkony lze dáv-
ky od vypouštěných radionuklidů měřit speciální metodikou
pomocí velice citlivých integrálních detektorů /2/. Na měře-
ní objemových aktivit, které obvykle nejsou konstantní, je
nutno použít kontinuální spektrometrickou metodu. Měření od-
padních vod v kanále je výhodnější a není navíc závislé na
kolísání průtoku ve Vltavě.

Kromě v tabulce uvedených gama nuklidů budou sledovány
také "čisté" beta zářiče. Z nich nejvýznamnější je ^°Sr a
tritium.

Mezi vypouštěnými radionuklidy má zvláštní postavení
tritium (T). V odpadních vodách S3 vyskytuje téměř výhrad-
ně ve formě HTO. Jako izotop vodíku se nedá od lehkého vo-
díku oddělit běžnými fyzikálními a chemickými pochody. Tri-
tium je nízkoenergetický či3tý beta zářič, proto ae nedá ve
vzorku stanovit přímo a nestanoví se ani při stanovení oel-
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ková beta aktivity.

Tritium vzniká v reaktoru především reakcí neutronů
s B. Rychlost vzniku je závislá na výkonu reaktoru a vy-
hoření paliva a tuto rychlost nelze pro daný typ reaktoru
ovlivnit* Koncentrace tritia v primárním okruhu je limitová-
na. Aby nebyl limit překročen, část vody primárního okruhu
se odpouští a do okruhu se nevrací. U reaktoru WER 1000 se
odpouští asi 6 rrr za den (tj. cca 0,2 % objemu).

Na JE Temelín je vypouštění "tritiových vod" řešeno do
sprchových bazénů. Tento způsob byl určen optimalizační ana-
lýzou řady variant/3,4/. Při vypouštění do sprchových bazé-
nů dojde ke snížení množství vypouštěného do toku bez dal-
ších investičních a provozních nákladů /5/.

Ze sprchových bazénů se tritium dostává mimo elektrár-
nu třemi cestami: - odparem do ovzduší

- odluheia do technologických odpadních
vod a do recipientu

- úletem na zpevněné plochy a
a) odparem do atmosféry
b) odtokem do dešíové kanalizace a

do recipientu -

Vypouštěné množství tritia bude sledováno u druhé cesty. Tře-
tí cesta - úlet se zatím neuvažovala, ale nebude zanedbatel-
ná. U sprchových bazénů projekt předpokládá vyšší úlet, než
odpar. Protože sprchy bazénů nejsou vysoké, lze předpokládat
spad úletu v areálu elektrárny. Podle povětrnostní situace
dojde potom bu^to k odparu nebo k odtoku do deštové kanali-
zace.

Závěrem lze říci, že uvedené dávkové příkony ve vodě od-
povídají prakticky dávkovým příkonům na vodní organismy od
zevního ozáření. Tyto mají podstatný význam především při
krátkodobých, příp. havarijních výpustech, kdy je časový in-
terval styku radionuklidu ve vodním toku s určitým místem a
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tedy i a vodním organismem natolik krátký (max. hodinu), že
nedochází ke kumulaci radionuklidi /2/. Ke kumulaci ve vod-
ním organismu a tedy i k Síření radionuklidů potravními ře-
tězci dochází při chronickém vypouštění v závislosti na cha-
rakteru toku*

limity vypouštění pro ETE jsou proti provozovaným JE
podstatně zpřísněny. Proti EBO (VI) je limit oelkové akti-
vity beta cca lOx nižší. Limit tritia je stejný jako pro JE
s bloky W E R 440.
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(Sborník přednášek), Liberec 1982

4* Převzato z /3/: Optimalizace vlivu JE na životní prost-
ředí z hlediska vypouštění odpadních vod s obsahem tri-
tia, studie (z.č. 41-1103-10-001), EGP Praha 1981

5; Petr J., Tvrzník M.: Srovnání alternativ řeaeiiÁ vypou-
štění tritiových vod z JE Temelín ..., Badlonuklidy a
ionizující záření ve vodním hospodářství (sborník
přednášek), DZ ČSVTS Ústí n.Labem 1985
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Tab.l. Projektové objemové aktivity < a^ ) díHežitých radio-
nuklidň v technologických odpadních vodách z JE Temelín (4 x
1000 MW e l) a odpovídající dávkové příkony ve vodě od záření

Radionuklid

5 1 Cr
54Ma

5 8 Co
6 0 Co
8 9 S r
9 5 Zr
9 9Mo+ 9 9 mTo
1 0 W 0 3 n i R h
131j

1 3 2 I e +
1 3 2 I

1 3 3 I
1 3 4 Cs
1 3 7 C 8

1 4 0 B a
1 4 0 L a
1 4 1 C e
1 4 W 4 4 P r
Celkem

a , mBq

kanál = = =
S3 M 5 3 3 3 S 8 S

777

1230

928

30

228

739

753

968

6130

573

35 500

3 330

43 200

2 040
14 100

1 600

656

345

62

113 189

.m"3

Vltava _
S3S3S3SSB3SSBE

49,0

77,5

58,5

1.9

14,4
46,6

47,4
61

386

36,1

2 240

210

2 730

129
888

101

41,3

21,7

3,9

7 143,3

D nGy.

kanál
SSSSfi SíB 3 8 8 SSS3S

21,9
0,54

11,0

0,48

3,2

26

O.75.1O"3

10

19

4,1

180

194

159

47
130

4,8

16

0,34
0,72

828

Vltava.

1,38
34.1O-3

0,70

3O.1O"3

0,20

1,6

0,63
1,2

0,26
11

12

10

3,0
8,2

0,30

1,1

21.10"3

45.10""3

51,7

Pózu.: Aktivita krátkodobých radlonuklidů je pro výpočet dáv-
ky přepočítána na efektivní aktivitu pro Interval 24 h.
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Ing. Jan H o r y n a , CS.

tfjV Řež

RADIOAKTIVITA VOD V OKOLÍ ŽEŽ

Během provozu velkých jaderných zařízení není možné ani

při bezporuchovém provozu stoprocentně zabránit úniku radio-

aktivních látek do okolí, aniž by ai to vyžádalo ekonomicky

neúnosná opatření. Proto je nutné kontrolovat množství vy-

pouštěné aktivity a sledovat radioaktivitu v okolí s cílem

zabezpečit dodržování dávkových limitů stanovených Vyhl.

UZd. 5. 59/72 Sb. o ochraně zdraví před ionizujícím zářením

a podmínek stanovených dalšími orgány.

V rámci těchto kontrol je také sledována radioaktivita

vltavské vody. Před rokem 1986 3e průměrná celková objemová

beta aktivita pohybovala na úrovni 0,5 Bq/1, přičemž na akti-

vitu 4 0K připadalo asi 0,16 Bq/1 (1).

Po havárii jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnil ra-

dioaktivní spad v květnu 1986 i radioaktivitu vltavské vody.

S ohledem na jeho radionuklidové složení bylo třeba stávající

metody kontroly rozšířit a modifikovat tak, aby bylo možné mě-

řit i radionuklidy, pro které není do at dobře možné použít od-

parkovou metodu uvedenou v ČSN 830533.

Metodická část:

Vzorky pro stanovení celkové objemové beta aktivity jsou

odebírány z hloubky asi 30 cm jednou týdně v profilech před

zaústěním odpadních vod do recipientu a v prostoru asi 400 m

za zaústěním odpadních vod. Odebíraný objem činí asi l l a

vzorky jsou po odběru oky3eleny minerální kyselinou na pH 2.

Vzorky jsou odpařovány na malý objem a pak kvantitativ-

ně přeneseny na měřící mistku. GM počítačem je pak určena

četnost emitovaných částic. Aktivita vzorku se stanoví porov-

náním četnosti impulsů vzorku a četností impulsů standartu
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K stejné plošné hmotnosti, který je připraven z chloridu

draselného. V paralelním vzorku se dále provádí stanovení

obsahu draslíku plamenným fotometrem. Ze stanoveného obsahu

draslíku je pak vypočtena aktivita * K VÔ vzorku.

Ve vybraných vzorkách se dále provádí radionuklidová

analýza měřením a vyhodnocováním spekter záření gama. Použí-

vá se sointilačního detektoru HKG 315 ve spojení se 128 ka-

nálovým analyzátorem AI 128. V případě složitých spekter se

používá polovodičového detektoru z vysoce čistého genaania

spojeného s mnohakanálovým analyzátorem ND 66B.

Přítomnost radionuklidu Ive spadu v květnu 1986 a

tím i ve vltavské vodě vedlo k nutnosti provádět separátní

odběr vzorků, pro stanovení 3 I po jeho radiochemické separaci

ve formě Agl.

Výsledky a diskuse:

Celková objemová beta aktivita vltavské vody kolísá ko-

lem hodnoty 0,5 Bq/1, z čehož 0,16 Bq/1 připadá na radio-

nuklid *°K. Průměrná hodnota v roce 1SB5 byla 0,48 BqA (1)

a v 1.čtvrtletí roku 1986 byla 0,47 Bq/1 (3).

Po příchodu oblaku radioaktivních látek uniklých z JE

Černobyl do oblasti Řeže v odpoledních hodinách dne 29.4.1986

vzrostla celková objemová beta aktivita vody již dne 30.4.

na hodnotu 3,1 Bq/1. Úroveň objemové aktivity 3 Bq/1 byla

překročena až do 5.5. • kdy byl zaznamenán pokles pod 3 Bq/1.

Maximální úroveň 3(9 BqA byla naměřena 4.5.1986.

Tabulka: Objemová aktivita vody ve Vltavě v květnu 1986

Datum celková beta aktivita Aktivita 1 3 1 I
/Bq.1"1/

30.4. 3,1

2.5. 3,5 8,4

3.5. 4,3



- 62 -

4.5. 3,9
6.5. 2,2 3,0
8.5. 2,6 3,0
9.5. 2,8 3,4

10.5. 2,6 2,6
11.5. 3,2 2,5
12.5* 1,4 1,9
19.5. 0,7
28.5. 0,7
13.6. 0,4

K dalšímu vzrůstu celková beta aktivity pak došlo kolem
10.5*, přičemž maximum bylo zaznamenáno 11.5•, kdy byla opět
překročena hodnota 3 Bq/l. V následujícím období pak již ak-
tivita vltavské vody klesala a úrovně kolem 0,5 Bq/l bylo do-
saženo až počátkem 2. dekády června 1986.

Časový průběh objemové aktivity •* I vykazuje obdobné ry
sy jako v případě celkové beta aktivity. Vyšší hodnoty pro
* I ve srovnání s celkovou beta aktivitou lae vysvětlit ne-

vhodností odparkové metody pro stanovení ^ I a dále tím, že
I byl ve spadu zastoupen ve vyšší míře, než ostatní radio-

nuklidy. Svou nikoliv nevýznamnou roli zde hrají i rozdíly
v chemických vlastnostech jodu a dalších prvků přítomných ve
spadu.

Zatímco radioaktivita spadu, která v květnu 1986 po prů-
chodu radioaktivního mraku činila 5 kBq/m2, což ve srovnání
s průměrnou hodnotou v roce 1985 - llBq/m2/mŠ3Íc představuje
zvýšení více než o 2 řády, vzrostla průměrná objemová beta
aktivita 1,7 Bq/l v květnu 1986 ve srovnání s dlouhodobým
průměrem 0,5 Bq/l méně než čtyřikrát. Relativně malý vzrůst
objemové aktivity vody ve srovnání s více než dvouřadovým
vzrůstem aktivity spadů je způsoben především pomalým přecho-
dem radionuklidů z povrchu půdy do vody. 7 květnu 1986 se dá-
le projevil vliv nedostatku srážek počátkem měsíce.
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Měřením spekter záření gama byla prokázána pouze pří-
tomnost ^ I. Za předpokladu, že zastoupení radiouuklidú ve
vodě a ve spadu bude stejné, lze odhadnout, že aktivita dal-
ších radionuklidú zjištěných ve spadu jako napr. Ru nebo
"es nepřesáhne ve vltavské vodě úroveň 1 Bq/1, což je na

hranicích detekčních limitu použitého zařízení.

Literatura:
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RNDr. Ivan 5 a í d t
RNDr. Andrea C i p á k o v á

Ostav rádioekológie a využitia jadrovej techniky Koáice

OBSAH 1 3 7 Cs A 9 0 S r V HYDROSFÉRE CSL. OSEKU RIEKX DUNAJ

Dunaj, ako náš najväčší vodný tok, nadobúda stala viac
na vyznané nielen ako dopravná tepna, ale aj ako zdroj pitnáj,
úžitkovej i závlahovej vody i pri rekreácii obyvateľstva. íiii-
čaane je však aj recipientom odpadových vôd s aestských a
priemyselných agloaerácil, vrátane nízkoaktlvnych odpadových
vôd z viacerých jadrovo-energetiekýeh zariadení tak na úseal
ČSSH i nad ní a, ktorých počet bude Šalej stúpať.

Rádiologický prieskum Dunaja pred r. 1935-6 bol oriento-
vaný na sledovanie rádioaktivity vody a sedimentu v profiloch
Bratislava, GabSlkovo a Štúrovo. V r. 1985 prevzal ORVJT Ko-
šice úlohu zabezpečiť pravidelné monitorovanie hydrosféry rie-
ky Dunaj /V, včítane každoročného hodnotenia radiačnej záťa-
že obyvateľstva, využívajúceho zdroje rieky Dunaj. Do hodno-
tenia sa pojalo obyvateľstvo okresov Bratislava, Dunajská Stre-
da, Koaárno a Nové Záaky. Uvažuje sa tak vonkajäio ožiarenie
z pobytu na brehu rieky, pri člhkovani a kúpaní, vnútorné
ožiarenie z Iconzuaácie pitnej vody, rýb, mäsa, mlieka a zele-
niny. Od r. 1987 je ÚRVJT koordinátorom Ss l . účasti v anoho-
strannej dohode Štátov RVHP "Sledovanie rádioaktivity rieky
Dunaj v súvis lost i s rozmiestnenia JB v j«j povodí".

Na základe hodnotenia radiačnej záťaže obyvateľstva v
okolí 6s l . ú3eku Dunaja za r. 1986 /2/ a 1987 / 3 / sme z is t i-
l i , že najväčší príspevok ku KDE je so 1 3 7 C s a jeho kritickou
cestou je konzuaácia rýb. V príspevku preto predkladane pred-
bežné 2-ročné výsledky sledovania distribúcie ' ^ C a a dalSie-
ho rádiohygienicky závažného rádionuklidu ^°Sr v zložkách
hydrosféry č s l . úseku rieky Dunaj.
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Odber vzoriek vody (1x mesačne), sedimentu (lx Štvrť-
ročne) z profilu Bratislava, GabSlkovo a Štúrov* a ich anály-
zu na obsah '-^Cs, 90är, 3H, 2 ž 6Ra a sumárne aktivity alfa a
beta vykonáva VŮYH Bratislava. Odber a analýzy hydrcbiontov
(g&ma spektroBstria a 90Sr) 1-2x ročne vykonáva v spolupráci
ae strediskom SRZ v KIMčovci ÚRVJT KoSice. Vzorky rýb (3-5 ks
z 5-6 druhov ,+ rovnakého veku) sú pitvou separované na telo,
resp. mäso a kosti, Supiny, gonády a vnútornosti, vysušené
pri 1O5°C a spálené v nuŕlovej peci pri teplote 400°C. Vzorky
rias a machu Fontinalis antipyretics sd vysušené pri 105°C.
Odl o v ryb sa vykonáva podľa aoSnosti na voľnom Dunaji v úseku
medzi Kľúčovcom a GabSlkovom, resp. v Medveaovskom ramene,
ktoré je prietoSne spojené a hlavným tokom. Pre porovnanie

117 QO
ý

sme vzali údaje o obsahu J'Cs a 7VSr v hydrosféra Dunaja z
r. 1978, získané za účasti prvého autora v rámci expedície
členských štátov RVHP "Dunaj 1978" /4/.

V r. 197B bol priemerný obsah 1 3 7Cs (v Bq/kg Sivej váhy)
jednotlivých orgánoch rýb rozložený nasledovne :

telo 0,36 ""^ vnútornosti 1,12 sZ. Supiny 7,2
(0,21 - 0,59) (0,7 - 1,52) (2,56 - 12,6)

pričom obsah ^'Ca v jednotlivých orgánoch dravých (Šťuka, zu-
báC) i bielych rýb (karas, Servenica, podustva) bol približ-
ne rovnaký. V náraste rias (Cladophora a Mougeotia) bol obsah
J'Cs priemerne 0,35 Bq/kg Sarstvej váhy (0,26-0,98), u machu
Fontinalis antipyretics. 0,6 Bq/kg čerstvej váhy (0,59-1,44),
priemerný obsah vo vode v profile GabSlkovo 1,4 mBq/1, v se-
dimente 1,3 mBq/1.

Obsah 9 0Sr v r. 1978 v mMse dravých rýb 0,11-0,22 Bq/kg
Sivej váhy, v kostiach 0,75-1,t Bq/kg a v äupinách 3,3-3,8
Bq/kg# U bielych rýb boli obsahy 90Sr priemerne 2x vyäSie -
svaly 0,3-0,45 Bq/kgi kosti 1,3-2,2 Bq/kg » äupiny 6-8 Bq/kg.
V nárastoch rias bol obsah 9 0Sr 0,35 Bq/kg 6.v., v machu r.
Fontinalis 0,67, vo vode i sedimente 0,01 Bq/1.
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V r. 1986 bol obsah G3 u rýb rozložený nasledovne :

vnútornosti 37 -c gonády 39 •< telo < 42,9 <Šupiny 43
(9,3-66,4) (9,5-93,5) (18,8-71,9) (2,3-133,1)

Obsah '-^Cs v orgánoch dravých rýb (Sťuka, zubáč, bolen) bol
viac alco dvojnásobný oprati bielya rybám, s výnimkou vnútor-
nosti podustvy (obsah tráviaceho traktu nebol odstránený).
Rozděleni* ̂ ^Cs v jednotlivých orgánoch oboch skupín rýb bolo
viacmenej rovnomerné. V náraste rias r. Uladophorw sa zistilo
453 Bq/kg 5.v., v machu r. Fontinelís 142 Eq/kg 5.v., vo vode
a sedimente C,12, resp. 0,05 BqA 1 3 7Cs.

Vplyvom havárie JS Černobyl* äoSlo v máji r. 1986 k výraz-
nému vzostupu aktivity ^ Cs v celoa ekosystéme rieky Dunaj,
Priemerný obsah sa u ' 03 zvýšil cca stonásobne, v mase dra-
vých rýb 170 násobne, bielych rýb 66 násobne, u rias a machu
r. Fontinalis 1300, resp. 25 krát. Zmenil sa ovšem pomer ob-
sahu JICs v tele dravých rýb oproti bielya rybám, ktoré pred-
stavujú ich hlavnú potravnú zložku, a to z 1 na 2,9. Tiež je
zaujímavé 2-násobné zníženie K pre mäso podustvy aj napriek
tomu, í J záchyt Cs riasami (hlavná potravná zložka podus-
tiev) sa zvýSil 100 krát. Situácia u ° Sr bola pomerne priaz-
nivejšia, pretože jeho obsah vo vode stúpol len cca 2,5 krát,
u rias a Fontinalis 23, resp. 36 krát. Naproti tomu v tele
vielych rýb klesol 5 krát, kým u dravých rýb zostal na úrov-
ni z r. 1978.

Priemerné K pre jednotliví zložky hydrosféry rieky Du-
naj sú uvedené v tab. č. 1 - £. 2. Poaerne presne dokresľujú
distribúciu l->'Gs i 3WSr v jednotlivých zložkách hydrosféry
pred a po havárii JB Černobyl!. Z porovnania r. 1978 a 1986-
-1937 je zrejmé, ä> náhly a pomerne silný dodatok rádioakti-
vity zo spadu a splachu po havárii JE Černobyl' narudli pôvod-
nú rovnováhu týchto dvoch rádionuklidov v ekosystéme. Z dis-
tribúoie J ICs v hydrosfére rieky Dunaj možno vyvodiť záver,
že len menšia časť toho rádionuklidu bola v prístupnej forme
pre hydrobionty, nakoľko sa aenej uplatnil článok "riasa-bie-
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Tab. 5. 1 Prechodové koeficienty pre ' 3 7Cs medzi zložkami

hydrosféry rieky Dunaj v r. 1970, 1986 a 1987

Telo dravých rýb/voda

Telo nedravych rýb/voda

Dravé/nedravé ryby

Sediaent/voda

Riaay/vcda

Mach/voda

A vody /aBq/1/

1973

257
264
**•* 1

36

590

1,4

1986

345

139

2,9

0,25

3 867

1 211

117

198?

1 132

545

2,1

0,9

1 748

29,1

Tab. č. 2 Prechodové koeficienty pre ^°Sr nedzi zložkami

hydrosféry rieky Dunaj v r. 1978, 1986 a 1987

Telo dravých rýb/voda

Telo nedravých rýb/voda

Drävé/nedraTé ryby

Sediment/voda

Hiasy/yoda s

Mach/voda

A vody /aBq/1/

1978

60
250

0,5
~>1

36
70

9,6

1986

19,2

19,2
1
-

385
923

26

1987

1,5
2,8

0,5
0,2
-
-

19,4



la ryba" prechod z rastlín do rýb..Podobne, vzhľadom na poxer-
ne krátke obdobie maxinálneho zvýšenia aktivity ^'Cs vo vode,
nedošlo k jeho prechodu do sedimentu, resp. benthosu. Tým sa
zvýraznil preeltd "voda->biele ryby —> dravé ryby".

Situácia v prípade 9 0Sr je o niečo zložitejšia, nakolko
tu doälo len k miernemu nárastu rádioaktivity vody, pričom me-
chanizmus prechodu ° Sr do tela rýb je zrejne pomalší než u
^ C s . Aj keä pozorujeme vzostup K *°Sr pre riasy a Fontina-
Ii3 viac ne2 10 krát, K„ do tela bielych rýb (včítane kostí)
sa snížil až 13 krát a pomer obsahu * Sr u dravých a bielych
rýb stúpol z 0,5 na t. Znamená to, že sa oproti pôvodnému ae-

90

chanizBu prechodu ' Sr "rastlina (benthos)—>biela ryba-*dra-
vá ryba" preferuje prechod ' Sr priamo z vody, t.j. "voda —*
biela ryba-*dravá ryba". Tieto trendy potvrdzujú aj čiastoč-
né výsledky z r. 1937, kedy sa radiačná situácia v ekosystéme
rieky začína pozvoľna vracať do pôvodného stavu.
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Diŕi F i l i p , prom, fyzik
Výzkumný ústav vodohospodářský Praha

Zdeněk š 1 o s a r
Středočeské vodovody a kanalizace Praha,
odštěpný závod Kladno

ČASOVÉ ZMĚNY KONCENTRACÍ RADONU A OEHO DCEŘINÝCH PRODUKTU
V OVZDUŠÍ ÚPRAVEN VODY

K vodohospodářskému zpracování na vodu pitnou v rámci
StřVaK Kladno dle ČSN 850611 se zatím převážně používá vod
podzemních, které se čerpají bu3 z velkokapacitních studni,
nebo se využívá vod důlních.

V některých částech území Středočeského kraje jsou
l o k a l i t y , kde j e voda čerpána z centra nebo okrajů pásma
limnickóho permokarbonu, který obsahuje vyšší koncentrace
přírodních radionuklidů uranové a thoriové přemenové řady
a proto je voda prosycena radonem. Radon j e pak v průběhu
úpravy uvolňován do pracovního prostředí.

Podle vyhl. MZd. č.59/72 Sb. o ochraně zdraví před
ionizujícím zářením se expozice radonu v praxi hodnot!
podle příjmu jeho krátkodobých dceřiných přemenových
produktů za rok a vyjadřuje se pomocí celkové l a t e n t n í
energie zářeni a l f a všech dceřiných produktů (d.p.222_ )
v megaelektronvoltech (MeV).

Vhodným způsobem odstraněni radonu a jeho dceřiných
produktů z pracovního prostředí j e vydatná v ě t r á n i .
Výhodná j e , j e - l i součásti technologie úpravy vody účinná
aer a ce. Přitom j e třeba dbát na t o , aby radon a jeho dce-
řiné produkty nebyly nasávány potrubím dmychadel zpět
do úpravny.
Metodika měřeni a výsledky

Pro naše koncentrační rozsahy prosáváne 100 1 vzduchu.
K tomu používáme p ř í s t r o j e ZMP-01, který rychlost i 20 l/min.
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nasaje za 5 min. celkem 100 1 vzduchu.Vzduch prosáváme přes

mikrovláknový filtr AFPC (výrobek Slovenských lučebních zá-

vodů n.p. HůaEa),upevněný ve speciálním "držáku,který alouaí

pro vlastní manipulaci 3 íiltrem v průběhu celé doby měření.

Aktivita alfa je stanovena přístrojem RP-23 (ZMP-01 a RP-23

jsou výrobkem ZRUP Ostrov nad Ohří) v době od 12. do 15. min.

od sačátku nasávání .Nasávání se provádí v úpravnách na vy-

braných místech na podlaze podle značek nastříkaných barvou,

výšku odběru 1,3 a nad podlahou zajiaíuje upravený foto-

grafický státiv.Okamžitá koncentrace latentní energie d-p.

Rn se vypočte dle standardního vzorce ze zaznamenaného

počtu impulzů.

Měření se provádí během roku pravidelně jednou měsíč-

ně vždy v dopoledních hodinách.Dalším výpočtem, podle počtu

odpracovaných hodin a dob pobytu v jednotlivých částech

prostoru úpravny, které byly získány opakovaným sledováním

pracovní doby, lze určit úroveň příjmu latentní energie

d.p. Rn jednotlivými pracovníky za rok.
pop

Takto získáváme přehled o ročním příjmu d.p. Rn
na pracovníka a údaje jsou předávány do konce 1. Čtvrtle-

tí následujícího roku odboru hygieny záření KHS Praha.

Závod Kladno spravuje celkem 8 úpraven pitné vody.

Z toho se v 5 úpravnách vyskytuje radon a pracuje zde celkem

35 pracovníků.

Dále se budeme zabývat pouze jednou kladenskou loka-

litou,kde byl výskyt radonu zjištěn poprvé.

V roce 1983, kdy nebyla dosud provedena žádná ozdravovací

opatřeni, byl roční příjem latentní energie d.p. Rn u

jednotlivých pracovníků následující:

Pracovník číslo 1: 10,1524 . 10 1 0 MeV

2: 5,7307 . 10 1 0 MeV

3: 7,0087 . 10 1 0 MeV

4: 6,0053 . 10 1 0 MeV

V roce 1984 po provedení části c-sdravovacích opatření:

Pracovník číslo 1: 2,4697 . 10 1 0 MeV

2: 2,2046 . 10 1 0 MeV
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3: 0,8659 . 10 1 0 MeV
MeV4: 2,0366 . 1O 1 0

V roce 1985 již byla provedena řada účinných opatření a stav

byl následující:

Pracovník číslo 1: 0,7010 . 1O 1 0 MeV

2: 0,5999 • 10 1 0 MeV
3: 0,2801 . 10 L 0 MeV

4: 0,3672 . 10 1 0 MeV

Rok 1986 znamenal zhoršení situace, zejména v lednu,únoru

a nejvíce v září:

Pracovník číslo 1: 2,2296 . 1O 1 0 MeV

2: 2,3070 . 1O 1 0 MeV

3: 0,1167 . 1O 1 0 MeV

4: 0,4946 . 1O 1 0 MeV

Zde jsme se vrátili na úroveň roku 1984.

Rok 1987:

Pracovník číslo 1: 0,7924 . 10 1 0 MeV

2: 0,5157 . 1O 1 0 MeV

3: 0,4668 . 10 1 0 MeV

4: 0,3732 . 1O 1 0 MeV

Z uvedených hodnot je zřejmé, že může docházet během

let ke kolísání ročního příjmu.

Dle vyhl. č. 59/72 Sb. je nutné vyhlásit kontrolované pásmu

tam, kde je jen možnost překročení 3/10 nejvyššího ročního

příjmu pro pracovníky exponované při práci.Proto je nutné

vyhlašovat kontrolovaná pásma i na těch úpravnách, kde jsou

roční příjmy těsně pod 3/10 nejvyššího přípustného příjmu.

222

Ke stanovení změn koncentrací d.p. Rn během dne

jsme dne 19.března provedli ve strojovně úpravny čtyřiadva-

cetihodinové manuální monitorování, které přineslo výsledky

uvedené v tab. 1.

Důležité bylo zjištění velkých výkyvů v koncentraci
222

d. p. Rn během 24 hodin.Při dosavadních měřeních se od-

běry vzorků provádějí obvykle v dopoledních hodinách mezi
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9. a 12. hodinou, kdy jsou koncentrace d.p. Rn na denním

minimu, jak je vidět z tabulky.Jsou tedy celkové roční příj-

my pracovníky vypočtené z pravidelných měsíčních dopoledních

měření siné podhodnoceny.

Při výpočtech ročního príjmu bude nutné vycházet z reálného

rozložení denních amen pracovníka během roku a vzít v úvahu

zejména vyšší koncentrace d.p. Rn v odpoledních a nočních
směnách ( tedy v případě naší úpravny mezi 14 0 0 - 21°° a
22oo _ 5 o O ) >

Závěr

Na základě tohoto prvního orientačního sledování zraěn
222koncentrací d.p. Rn v pracovním prostředí úpraven bychom

chtěli upozornit na jejich závažnost pro přesnější stano-

vení dlouhodobých příjmů.

Je to důležité zejména proto, že vodárenští pracovníci

náleží k těm, kteří jsou poměrně nejvíce exponováni ve srov-

nání s jinými pracovníky exponovanými při práci (horníci

uran. dolů,rentgenologové .pracovníci jaderných elektráren

aj»).Podle předběžných měření KH3 Středočeského kraje

jsou roční příjmy asi u 3O5» pracovníků úpraven kraje nad

3/10 nejvyššího přípustného příjmu dle vyhl. MZd č.59/72 Sb.
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Tab. č. 1

Čtyřiadvacetihodinové monitorování latentní energie d.p.222Rn

provedené dne 19-března 1S88 ve strojovně úpravny vody

hodina koncentrace d.p.222Rn

6,00 1,6966 . 104 EeV

7,00 0,9446

B.00 0,5121

5,00 0,3721

10,GO 0,1550

11,00 0,0620

12,00 0,0530

13,00 0,0930

14,00 . 0,1240

15,00 0,0530

16,00 0,2481

17,00 O.S3O2

18,00 1,0542

19,00 0,9392

20,00 0,8483

21,00 0,9998

22,00 1,5754

23,00 2,6798

24,00 1,8153

l.oO 1,4119

2,00 1,5560

3,00 1,4345

4,00 1,5112

5,00 0,6665
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Zdena K r e j b i c h o v á , Ing.

Stavební geológia n.p., Praha

RADIOAKTIVITA KARLOVARSKÝCH MINERÁLNÍCH VOD

Karlovy Vary jsou největší čs. lázně, kde se léčebné ú-
činky termálních pramenů lázeňsky využívají přes 500 let.

Karlovarská terma je voda typu ífa-ECO-j-SOrCl,silně proply-

něná,3 teplotou už 73°C a s celk, roineralizací 6,5 g/l.
Terma vyvěrá v údolí říčky Teplé při okrskovém zlomu (zv.

ohareckém) příkopové propadliny (1,2). Termální sona je

začleněna do okrajové části karlovarského žulového plutonu

s žulou horskou a autometamorfovaiiou žulou krušnohorskou.

Karlovarský žulový masiv má výraznou (3)j &č variabilní ra-

dioaktivitu s QJJ 12-35.10"4%U. Terma tvoří soustředný vý-

stupní kmen, jehož pokračování je Vřídlo, kde vyvěrá přes

50% celk. vydatnosti, t.j. CCA 2000 l/min vody a téměř

5000 l/min plynného C02. Terma se rozvětvuje relativně ne-

hluboko pod povrchem a malá část postupuje po puklinách

tektonicky rozrušeného pásma zřídelní linie (5|6,7). Tyto

vývěry na levém břehu Teplé, t.zv. malé termy (celkem 12

pramenů) jsou nyní prameny Sadový až Mlýnský, příp. nevy-

užívaný Palatin a druhý shluk pramenů - Karel IV, Tržní a

Zámecký. Geologická mapa lázeňského středu a schematický

profil přes Vřídlo podle B. Vylity (2) včetně vyznačení

některých vrtů SG je na obr. 1 a 2. Práce n.p. Stavební

geologie na karlovarské zřídelní základně se datují od r.

1974, kdy doalo k divofcýa vývěrům Vřídla. Následoval kom-

plexní hydrogeologický průzkum v souvislosti s koncepcí

hlubšího jímání termální vody. (5,6,8)

Chemické složení vývěrů Vřídla & malých terera je prak-

ticky shodné v asakroaložkách a podle asi 200 let provádě-

ných analýz Vřídla (10) ae nemění. Obsah vol. COp a stop.

prvků včetně radioaktivity kolísá.



Tabulka 1-Základní parametry pramenů a radiochemické rozbory

Provedeno :

Zdroj

Sadový

Svoboda

Skalní

Libuše

Václav

Rusalka

Mlýnský

Zámecký

Vřídlo SVE

SVE

VI.

fontána

°C
min
max

46,9

47,4
55,2

59,6
46,0
50,2
30,8
43,1

42,7

51,9
49,5

52,5

41,3
44,6
36,0

52,3

SG 1978-79

l/min
min
max

7,7
9,1
4,9
5,8
2,0
2,4
3,2

6,5
1,0
4,2
2,3
2.9
1,7
2,5
4,5
14,7

2 2 6Ra
Bq/1
min
max

0,45
1,68
0,81
3,40

0,51
2,64

0,74
2,40

0,59
2,69
0,51
2,71
0,94

2,43
0,89

2,31

0,35
3.71
0,76

3,63
0,71
3,78

-

79-83

2 Z 2Rn
Bq/1
min
max

36
58
64
80
88

144
109
169
31
43
51
79
47
86

19
210

2,1
6,4
1,8
8,9
1,5
5,6
-

1905

2 2 2Rn
Bq/1

35
-
-
-
56
-
-
-
-
-
51
-

43
-

238
-
-
-
-

-

1.4

1961

Hn
Bq/1

-
-

74
-
125
-
196
-
30
-
59
-
45
-

27
-
-
-
-
-
-

5,2-9
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Tabulka 2 - Radiochemická rozbory vod z vrtů

Zdroj

PY 3
HJ 18
HJ 20

HJ 21
HJ 22
HJ 23
HJ 24

HJ 25

Zámecký
BJ 32B
BJ 79
BJ 80
BJ 81
Svoboda
BJ 57
BJ 59
BJ 58
Skalní

BJ 45
BJ 46
Libuše

BJ 56

dat.
odb.

6.60

6.80
7.80

9.80
1.81

6.60
10.80

3.79
9.80

6.81

9.80
6.81

3.84
1.84
10.85

io.es
10.85
12.84
12.84
12.84
4.85
12.84
12.84
12.84
7.84
7.84
12.84

2 2 6Ra
Bq/1

1,70
1,56
0,38
0,21

0,13
0,39
0,82

0,65
2,22
-

2,06

2,50

2,02

2,42
2.21
2,11

2,55
2,28

2,31
1,27
1,77
1,48
1,60

1.24
1,55
2,14
1,60

2 2 2Rn
Bq/1

9
35
-
-
-
-
-
-
6
13
5
4

92
16
16

14
8

75
24
79
37
116
48
63
163
16
24

Zdroj

BJ 36

BJ 35

BJ 37

HJ 32A
HJ 32C

Václav

BJ 53

dat.
odb.

6.82

2,83

4.83
1.84
8.82

2.83
4.83
2.83
4.83
1.84
6.81

7.81

7.84
7.84
12.84

Rusalkal2.84
BJ 48
BJ 50

12.84

12.84
Mlýnský 7.84
BJ 43

Karel

BJ 74
Tržní
BJ 77
Sadový

BJ 91

7.84
12.84
4.85
4.85

lá.85
3.88
3.88

2 2 6Ra
Bq/1

2,63
2,80
2,12

2,07
2,72

2,74
1,82
2,89

2,09
2,70

2,79
1,14

1,91
2,45
1,33

1,34
1,92

0,94
1,93
0,71
0,98

2,67
2,09
-
1,70
1,32

0,58

2 2 2Rn
Bq/1

123
76
17
5
88

44
10

55
21
10

25
4

34
12

13
•64
20

21

41
42
24
15
28
-

34
48
92
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Karlovarské prameny patří mezi minerální vody se zvýšenou

radioaktivitou. 0.Hynie (1) cituje pro radium v těchto zdro-

jích rozmezí 1,3-2,0 3q/l. Výsledky stanovení " Ra z reži-

mního (lx měs.) sledování SG v r. 78-79 shrnuje spolu se

stanovením Rn tab. I. Pro srovnání je zde uvedeno první

stanovení Rn publikované v r. 1905 (4; a stanovení ÚÚQ (M.
Zukriegelová) z r. 61. Od té doby však došlo k řadě změn

v jímání vývěrů. Prům. aktivita 22°Ra z r. 7S-79 dohromady

ve všech malých termách byla 1,70 Bq/1, ve vývěrech Vřídla

byl průměr vyšší - 2,15 Bq/1 s nejvyšší hodnotou 3,79 3q/l.

Obsah U n a t zde byl max 0,02 mg/l (ojediněle), většinou mír-

ně nad 0,001 mg/l. Rovnovážný poměr U:Ra je zde posunut k

radiu. Při hydrochemické stabilitě vod obsah Ra kolísá v ča-

se. Přea tuto variabilitu si malé terny v koncentraci Ra

prakticky udržovaly své vzájemné pořadí. Největší výkyvy

byly nalezeny u .Vřídla. Malé termy mají v porovnání s Vříd-
pop

lem podstatně vyšší obsahy Rn,a v porovnání s radiem
222

stabilnější. Značné výkyvy při duplicit, stanovení Rn

(87 a 152 Bq/1) jevil horní Zámecký pramen s nejmohutnější

pul3ací a citlivě reagující na tiskové poměry Vřídle. Nej-

vyšší obsah Rn se vyskytl u nepatrných vývěrů ve skále za

kolonádou ČSSSP - až 500 Bq/1 nebo u Palatinu - 375 Bq/1.

Markantně nízký obsaijRn Vřídla se nedá přičíst pouze vyso-

ké teplotě (koeficient rozpustnosti Rn ve vodě pro 50 a

70°C není příliš odlišný). Odtud by vycházelo, že malé

termy se obohacují radonem hlavně při průchodu puklinovým

systémem po rozvětvení. Rozbory vod z vrtů v tab. 2 ve

středu lázní (BJ 35, 36, 37 podle obr. 1 a 2), tedy u Vří-

dla, však dosáhly obdobně nízkých hodnot Rn až po delší

době od otevření. Pro karlovarský pramenní systém má výz-

nam výskyt vřídelních sintrů, zvedání nadložních krytů,

vytváření nových poloh aragonitu, rohovce hydrotermálního

původu (7). Na. trhlinkách v rohovci a na žule se vyskytu-

jí krystalky barytu (izoloval J. Pěček) B vysokou radio-

aktivitou (až 195 34/g - stan. guma-akt. v SG), zřejmě
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způsobenou koprecipitací Ra s baryem. Též odtud může pochá-

zet nižší obsah Ra v malých termách jeho vypadáváním vlivem

chladnutí a naopak dotování radonem z těchto Ba výstelek.

Dolní Sást tab. 2 ukazuje vliv nových výstupních cest (vrty

pro hlubší jímání) na radioaktivitu malých terem.

Podle 0. Hynie (1) radioaktivita jednotlivých výronů u

každého rozvetveného zřídla indikuje hydrologický režim pra-

menních větví. Zvýšená radioaktivita se vyskytuje u řady ci-

zích i našich minerálních vod a může přispívat k jejich lé-

čebným -účinkům.
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Ing.Human H a v i n g e r ,CSc.
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VYUŽITIE HÁDIOINOIKÁTOKOV NA MERANIE PAiiAMETHOV PHÚDENIA
PODZEMNÝCH VOD

J e d n o v r t o v é a v i a c v r t o v é i n d i k á t o r o v é metody umožňujú
z í s k a ť i n f o r m á c i e o prírodnom a l e b o čerpaním vyvolanom pohybe
vody v pórovi tom a pukl inoví tom p r o s t r e d í tvorenom zeminami
a h o r n i n a m i . V p r o s t r e d í sú vhodným spôsobom zabudované per-
forované o b j e k t y , v ktorých sa uskutočňujú m e r a n i a . Z v ý s l e d -
kov meraní sa spracovávajú vyhodnotenia slúžiace k riešeniu
konkrétnych problémov hydrogeologického prieskumu, gcotechniky
a vodného hospodárstva súvisiace s ochranou, využívaním a po-
súdením účinkov prúdenia podzemných vôd.

Indikátormi označená voda sa premiestňuje z objektu do
prostredia. Z nameraných zmien je možné vyčísliť parametre
prúdenia. Pri jednovrtových metódach sa z výsledkov meraní ur-
čujú aj parametre pre prostredie v blízkosti objektu. Vo via-
cerých objektoch sa vyčislujú hĺbkové závislosti, prípadne po
opakovaní meraní v časovom odstupe sa stanovia priestorové po-
mery prúdenia* V prípade viacvrtových metod sa po náleve vyko-
najú pozorovania parametrov prechodu indikátorov v pozorova-
cích objektoch, z ktorých sa vyčíslujú renrezentatívne para-
metre v oblasti prúdenia. Pri jednovrtových metódach sa predo-
všetkým unlatňujú rádioindikátory. Po dávkovaní vo vrte sa me-
ria jeho zriedenie, vertikálny pohyb, smer prúdenia, prínadne
sa aplikuje pulzná technika na stanovenie skutočných rýchlos-
t í prúdenia vody. Z viacvrtových rádioindikátorových meraní
sa získavajú skutočné rýchlosti pohybu vody, účinné pórovitos-
ti prostredia a disperzné koeficienty nanomáhajúce modelovať
a posúdiť šírenie sa znečisťujúcich látok v polných podmien-
kach .
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V porovnaní s klasickými indikátormi majú umelé rádio-

aktívne indikátory niekoľko vý-hod. Neovplyvňujú fyzikálne a

chemické vlastnosti vody a prostredia* Je možnú lahko a s pri-

meranou presnosťou merať ich objemové aktivity. Po zmiešaní

s vodou hmota rádioindikátorov neovplyvňuje podzemný systém,

Novýhoily sú zdravotné riziká nrc pracovníkov a obyvatelstvo,

ktoré odbornou činnosťou nri dávkovaní do 100 MBq možno zní-

žiť na minimum, 0 výbere vhodného indikátora sa zvažujú tech-

nické, ekonor.ické a zdravotné hľadiská. Pri použití sú vhod-

né nuklidv .s priamo detekovateJnou zložkou - Cr /ako EDTA

komplex/.'5SCo, 6 0Co, S%ra

 S 6Kb. 9 9Tc . 1 3 1 I , 1 S 8Au. Tri-

cium II je ideálny indikátor, ale má ťažko priamo detekova-

teFnú zložku, ktorú treba získať laboratórnymi postupmi.

Do nálevného objektu sa vkladajú dávkovacie zariadenie

umožňujúce aplikovať jednorázovú alebo kontinuálnu dávku in-

dikátorao Využívame dávkovače s elektromotorickým a elektro-

magnetickým pohybom piestu alebo miničerpadlo. V jednom puz-

dre s dávkovacom alebo zvlášť sú vodotěsné uzavreté ponorné

CM jednotky napojené cez 500 m koaxiálny kábel na vyhodnoco-

vacic zariadenie. Záznam;/ z meraní sa registrujú na zanisova-

čoch Metra Olansko, Výsledky sa spracovávajú pomocou počíta-

čov s grafickými výstunmi nameran\-ch parametrov prúdenia.

Metodiky meraní, vyhodnocovania a praktické aplikácie.

Malá dávka rádioindikátora /do 5 MBq/ PO vypustení sa vo

vrte vertikálne pohybuje k detektorom* Z výsledkov meraní a

zistených zmien vertikálneho pohybu PO výške objektu sa dajú

vyčísliť filtračné rýchlosti nohybu vody v okolitom prostredí

A qvp
v = r /I/

oC o d o A h

kdeAq. - nrírastok alebo úbytok vertikálneho prietoku vo

vrstve o hrúbke Ah

či - koeficient drenážneho vplyvu vrtu pri vertikálnom

prúdení /15-50/

d - vnútorný priemer zárubnicc pozorovaného objektu
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v prípade, že vertikálna rýchlosť v y vo vrte je nízka

v. -s 5 . 10~5 m s , dávka rádioindikátora sa vyplavovaním

zrieáuje a z meraní vyčíslíme filtračnú rýchlosť

v = iL-UÍĽ- m 3 -
f 4oCt c

t - je čas zodpovedajúci zmenám počiatočnej koncentrácie cQ

indikátora na prešetrovanú hodnotu c

af- koeficient vplyvu kalibrácie a vplyvu zmenšovania merného

objemu zariadení, koncentrácie prúdenia

oC- drenážny vplyv vrtu pri zrieáovani /'I—1/

Smer prúdenia vo vrte možno určiť z rozdelenia meraného

adsorpovaného rádioindikátora na stenách objektu. Pri pulznej

technike po odplavení rádioindikátora na väčšiu vzdialenosť

a zistení času t /s/ jeho opätovného príchodu /resp. 50 %
3 — 1

z celkového množstva/ po odčerpávaní Q /m s / z toho istého

objektu obdržíme skutočnú rýchlosť pohybu pri účinnej pórovi-

tosti n e

T - je čas od zavedenia indikátora po začiatok čerpania vo-
dy z vrstvy h,

Z aplikácie viacvrtových metod získame tiež skutoánú rý-
chlosť pohybu vody

v = -J^ M/
v

1 - je vzdialenosť objektov
t y - vrcholový čas prechodu rádioindikátora, berie sa maximum

koncentrácie pri jednorázovom alebo t 5 Q pri kontinuálnom
dávkovaní.

Z prechodu indikátora v pozorovacích objektoch sa vyčíslujú
dĺžkové disperzné koeficienty

"i a t ,

- časový rozdiel prechodu koncentrácie medzi c a
max
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cO,ll p r i J e d n o r á z o v eJ dávke, resp. Cf̂  = tQ 5 Q _ t 0 1 £

pri kontinuálnom dávkovaní.

Účinnú pórovitosť získame ako podiel nameraných filtračných
a skutočných rýchlostí

v.

Predkladané metody boli overené na mnohých lokalitách

porovnaním s výsledkami klasických hydrogeologických skúšok -

čerpacích pokusov v hodnotách vertikálnych v a filtračných

rýchlosti v. a koeficientov filtrácie k^. Kvantitatívne in-

formácie o hydraulických parametroch pórovitého prostredia sa

tiež využili v riešení viacerých praktických problémov0 Za po-

moci poľných meraní boli zhodnotené priesakové pomery na hrá-

ti zo vých telesách a podložiach priehrad Liptovská Mara, Velká

Domaša, Bešeiiová, Klenovec, Cerenec, Trenčianske Teplice,

Orava, Boleráz, Nosiče na hrádzach a okolí Podvihorlatskej

nádrže, v Orahoveckej zdrži a na kanálových hrádzach Váhu.

Vykonali .--a overenia účinnosti tesniacich prvkov, stanovili

miesta priesakov a určili sa rozdelenia priesakových koefi-

cientov pri stavebných jamách v Gabčikovee Kráľovej a Palko-

vičove. J

Hydrogeologický prieskum prostredia bol zameraný na sta-

novenie priesakových pomerov v oblasti Medvědova* Gabčíkova

a bratislavskej rýchlodráhy. Pomocou meraní prúdenia vôd na

zosuvných svahoch karpatského flyšu boli stanovené aktívne zó-

ny a šmykové plochy» ktoré napomáhali riešiť stabilitu doprav-

ných, hydrotechnických a banských staviebo Ďalej sme rozsiah-

le prieskumy realizovali na využívanie vodných zdrojov iiusov-

ce, Čuňovo, Osrblic, Vihorlat, Popriený, Žitavská Pahorkatina.

Súčasný stav meracích zariadení, metodik a postupov pri

interpretácii výsledkov umožňuje využívať rádioindikátorové

merania na efektívne a energeticky menej náročné snôsoby zís-

kavania podkladov na posúdenie prúdenia podzemných vôd a návr-

hy vhodných protifiltračných zásahov.
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Jan P a z d e r n i k , prora. chem.

Výzkumný ústav vodohospodářský Praha

KVALITA ROZBOnS PŘI SOUSTAVNÉM SLEDOVÁNÍ RADIOAKTIVITY VODY

Hodnocení kvality radiometrických rozborů má ve VÚV

dlouholetou tradici a bylo zahájeno prakticky současně se

zahájením provozu v radiochemických laboratořích dřívějších

podniků KVRIS. Data, získávaná na těchto pracovištích posky-

tují informace o radioaktivitě našich povrchových vod. Jsou

každoročně publikována v ročence "Jakost vody v tocích", vy-

dávané Hydrometeorologickým tístavem v Praze. Další obor čin-

nosti laboratoří je zaměřen na rozbor vzorků pitných vod,

odebíraných a hodnocených podle ČSN 830611 a ČSIi 830612. No-

vě jsou tato pracovi§tS začleněna do monitorovací sítě ČSSR,

vytvořené pro případ radiační havárie vod a ovzduší /I/.

O výsledcích, dosažených při hodnocení kvality rozborů ve vo-

dohospodářských radiochemických laboratořích i používaných

metodách informují publikace, uveřejněné v letech 1966, 1974,

1976 /2, 3, 4/. Každá publikace uzavírá určitou etapu v kon-

trole práce laboratoří a předznamenává nový způsob hodnoce-

ní, často v návaznosti na zavádění nových metod radiometric-

kého rozboru, ale také i jako reakci na nové metody statis-

tického hodnocení.

Ze současného hlediska a ve shodě s pojetím mezinárodní

normy ISO /5/ je nutno poukázat na některé významy akcí, kdy

se získávají výsledky opakovaným rozborem identického vzorku.

Především je to získání hodnot, charakterizujících testovanou

metodu. Jestliže jde o zjištění provedené za stejných podmí-

nek v jedné laboratoři, jdená se o opakovatelnost.

Pokud tato hodnota je využívána alespoň dvakrát ročně ke

srovnání s rozdílem dvou výsledků získaných na téaže vzorku,

je užitečná při vnitřní kontrole práce radiometrické
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laboratoře /6/. Významné je rovněž stanoveni tzv. reproduko-

vatelnosti, jež v podstatě charakterizuje nejvýSe přípustný

rozdíl mezi dvěma výsledky, získanými dvěma různými labora-

tořemi rozborem téhož vzorku vody. Při tom může jít o depar-

tážní rozbor s cílem i meziresortního srovnání nebo o okruž-

ní rozbor s cílem vnější kontroly radiometrické laboratoře,

jak jej s četn|stí 1x ročně ukládá Věstník MLVH /6/.

Se současným takto charakterizovaným stavem hodnocení

okružních vzorků, včetně metodických podkladů pro tuto čin-

nost je možno porovnat vývoj v jednotlivých, již zmíněných

etapách.

První etapa, publikačně uzavřená v r. 1966 byla založe-

na na radiometrických metodách o podstatně nižší přesnosti

nežli je tomu nyní. U stanovení celkové objemové aktivity

beta to bylo dáno tehdejší úrovní měřicí aparatury s detek-

ční jednotkou vybavenou odtaveným GM počítačem bez antikoin-

cidenčního stínění, u stanovení uranu fluorescenční metodou

s využitím natriumfluoridových tavenin ve formě tzv. perli-

ček. Okružní vzorky byly reálné, obvykle připravené z důl-

ních vod, někdy obohacené přídavkem chloridu draselného. Vý-

sledky, zjištěné ve VÚV a jednotlivých laboratořích KVRIS

byly sestavovány do tabelárních přehledů, bez statistického

vyhodnocení. Při tom bylo konstatováno, že reálné vzorky ne-

umožňují objektivně zjistit, který z analytických výsledků

se nejvíce blíží skutečnému obsahu zjištované složky a proto

postupně od okružních reálných vzorků bylo upuštěno a nadále

byly okružní vzorky připravovaný synteticky.

Ve stejnou dobu došlo k obnově přístrojového parku,

československý monopolní výrobce dal na trh nízkopozadové

zařízení TESLA NHZ 617, obtížně vyhodnocovatelné natrium-

fluoridové perličky byly při stanovení uranu nahrazeny tave-

ninami ve formě disků. Rovněž byla postupně ve všech labora-

tořích zavedena interkalibrace a po řadu let soustavně ve

všech laboratořích ČSR opakovaně prováděna. Jedním a tímtéž

etalonem VÚV byla opakovaně kontrolována tzv. DÚPK
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elektroprecipitačníeh komor přístroje TESLA NXA 212 tehdy

užívaných pro stanovení Ra ve vodě. Obdobně jedním a tím-

též etalonem byla v laboratořích podniků Povodí kontrolována

účinnost a současně i krátkodobá stabilita přístrojů, užíva-

ných k měření celkové objemová aktivity beta.

K dalšímu zvýšení srovnatelnosti výsledků vedlo zavedení

přístroje TESLA-NRB 213 pro stanovení celkové objemové akti-

vity beta, stanovení radia 226 metodou spolusréžení se síra-

nem barnatým a spektrofotometrické metody stanovení uranu

za pomoci arsenaza III. K dokonalejžímu ujednocení při prová-

dění radiometrických metod přispělo i vydání Bulletinu č. 22

Metodického střediska vodohospodářských laboratoří "Metody

radiochemického rozboru vod" /!/ a později ČSN 830523 "Ra-
diometrický rozbor pitné vody" /10/ a ČSN 830533 "Radiologic-

ký rozbor povrchové vody" /11/. Již v době přípravy zmíněného

sborníku byly k dispozici metodické pokyny MLVH pro provádění

rozborů vody ve vodohospodářských organizacích a kvantifiko-

váno hodnocení výsledků okružních radiochemických rozborů.

Při tom jsme věnovali zvýšenou pozornost testování správnosti

prakticky uplatňovaných metod a vzorky připravované pro po-

třebu okružních radiochemických rozborů pokrývaly stanovení

celkové objemové aktivity alfa, celkové objemové aktivity be-
226 210 90ta, objemové aktivity Ra, Pb, Sr a koncentrace uranu.

- Užité matematicko-statistické hodnocení výsledků okruž-

ních rozborů je popsáno v naší práci /3/. Výsledky zúčastně-

ných laboratoří jsme považovali za soubor základních dat

a z něj jsme vypocetli aritmetický průměr, rozptyl, směrodat-

nou odchylku a relativní směrodatnou odchylku (variační koe-

ficient) o Užitím vzorce pro Grubbsův případně Dean-Dixonův

test extremních odchylek a jejich porovnáním s kritickými

hodnotami na hladině významnosti p = 0,05 nebo p = 0,1 jsme

zjiátovali, zda v některé z radiochemických laboratoří nedoš-

lo při zpracování kontrolního vzorku k hrubé chybě.

Pro zjištění systematické chyby, kterou lze mj. zjistit

tehdy, když jsou vzorky zpracovávány několika různými
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analytickými postupy, jsme používali jako testovacího krite-
ria veličiny F a veličiny t. Vypočtená testovací kriteria
jsme hodnotili porovnáním s kritickými hodnotami na hladině
významnosti 95 %•

Uvedený způsob testováni se nám stal rovněž základem pro
porovnání našich metod a práce laboratoří s činnosti zahra-
ničních pracovišt, popsaných mj. Barattou a spol. /9/. Kupř.
užitím výsledků publikovaných Barattou pro stanoveni celkové
objemové aktivity beta, jehož výsledky činily zhruba čtyřná-
sobek námi obvykle analyzovaných koncentraci, jsme vypočetli
pro 15 amerických pracovišt aritmetický průměr x = 2,281 BqA,
směrodatnou odchylku s = 0,767 a relativní směrodatnou od-
chylku sr = 33|6 %. Ve stejném období, z jakého jsou výsledky
Barattovy, t.j. z let 1966-1970 měly v jednotlivých letech
výsledky našich okružních rozborů aritmetické průměry v roz-
pětí 0,278 - 0,785 Bq/1, jim pak odpovídaly směrodatné od-
chylky v rozpětí 0,037 - 0,189 a relativní směrodatné odchyl-
ky v rozpětí 9,3 % - 23,1 56. Naše stanoveni byla tedy přinej-
menším stejně kvalitní, nebot v porovnání s Barattovými daty
byly při stanovení nižších objemových aktivit konstatovány
nižší směrodatné odchylky. Naší pozdější snahou bylo, pře-
vést data z okružních rozborů na normalizačně stanovené maxi-
málně přípustné rozdíly mezi výsledky 2 rozborů na témže
vzorku, provedených jednak za stejných podmínek v jedné labo-
ratoři, tedy na zjištěni tzv. "přesnosti" ve smyslu ČSN
010251 /12/, případně "shodnosti", t.j. maximálně přípustného
rozdílu průměrů výsledků dvou souběžných nebo opakovaných
rozborů téhož vzorku, ale provedených dvěma laboratořemi. Na-
vržený způsob hodnocení vychází z výpočtu rozptylu na podkla-
dě souborů rozpětí dvou souběžných rozborů téhož vzorku.

V současné době se snažíme aplikovat na výsledky okruž-
ních radiometrických rozborů normu ISO 5725* Základem této
normy je již zmíněná opakovatelnost a reprodukovatelnost.

Statistický model je založen na úvaze, Se jednotlivé vý-
sledky rozborů jsou součtem tří veličin
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Y = m + B + e , kde

m ... je strední úroveň zkoušené veličiny,
B ... náhodná veličina představující odchylky mezi jednotli-

vými laboratořemi od m
e ... náhodná veličina představující chyby měření v rámci

jedné laboratoře.

Střední hodnota může, ale nemusí být rovna skutečné hod-
notě stanovovaného ukazatele. Rozdíl mezi skutečnou hodnotou
stanovovaného ukazatele a střední hodnotou charakterizuje
systematickou chybu.

Závěrem zmínky o normě ISO 5725 je třeba uvést, že vý-
sledky, které jsou podkladem pro výpočet opakovatelnosti a
reprodukovatelnosti se testují za účelem případného vyloučení
odlehlých hodnot Dixonovým testem. Dále se ověřuje v každé
laboratoři rozptyl a to Cochranovým testem.

SOUHRN A ZÁVĚR

1) Okružní vzorky pro radiometrický rozbor vody se zpracová-
vají bezprostředné p 0 jejich rozdelení na jednotlivá
zúčastněná pracoviště. U některých stanovení je však nutno
po předběžném radiochemickém zpracování měřit s časovým
zdržením, obvykle jednoměsíčním. Proto jsou výsledky
okružního rozboru nahlašovány zúčastněným laboratořím ve
dvou etapách. V prvé etapě se uvádějí dílčí výsledky for-
mou přehledné tabulky* V druhé etape, po kompletaci vý-
sledků rozborů jsou hlášení z laboratoří zpracovány jako
zpráva s podrobným statistickým vyhodnocením dat. Zpráva
je všem zúčastněným laboratořím rozeslána s případným
zvláštním upozorněním na zjištěné nedostatky.

2) Při hodnoceni výsledků okružních rozborů je aplikován
Grubbsův či Dixonúv test pro zjiStěnl případné odlehlosti
výsledků. Dále se zjištuje aritmetický průměr a směrodat-
ná odchylka v rámci jedné laboratoře i směrodatná odchylka
mezi laboratořemi. Rozdíl mezi rozptyly, jež charakterizují
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2 různé metody pro téže stanovení se testují F-testem.

Obdobně rozdíl průměrů výsledků z laboratoří, jež užívají

pro téže stanovení rozdílné metody se testují t-testem.

3) Pokud jsou data z obdobných akci, prováděných v zahraničí

k dispozici, byly naše výsledky s nimi srovnány. Kvalita

našich dat je v dobré shodě s výsledky zahraničními.

4) Ve smyslu ČSN 010251 byly vypočteny pro radiometrický roz-

bor vody odpovídající hodnoty přesnosti a shodnosti vý-

sledků. Podle novelizované, výše citované normy, se při-

pravují výpočty hodnot opakovatelnosti a reprodukovatel-

nosti.
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Ing. Jaroslav V l č e k

KHS Hradec Králové

RADON V PITNK VODĚ

Problematika výskytu radonu na podzemních pracovištích

je všeobecně známá. Již desítky let je obaah Rn v ovzduší

dolů pečlivě kontrolován a jsou realizována opatření na jeho

snižování. V posledních letech se tato praxe rozšiřuje také

na některá další pracoviště včetně vodárenských /I/o Poněkud

méně známá, i když v řadě případů daleko závažnejší, je pro-

blematika přítomnosti radonu a jeho dceřiných produktů v ov-

zduší obytných budovo

Radon se do bytů dostává nejčastějí se zemním vzduchem

z podloží stavby. Jeho dalším významným zdrojem mohou být

některé stavební materiály se zvýšeným obsahem radia, napří-

klad ty, vyrobené na bázi popílku nebo škváry. V pořadí ob-

vykle třetím uváděným zdrojem radonu v obydlích, někdy však

tím najzávažnejším, je voda z podzemních zdrojů.

Problému radonu v ovzduší budov je v současné době vě-

nována značná pozornost u nás i v jiných státech /2/. Tak
226například kontroluje se obsah. Ra ve stavebních materiá-

lech, zkoumá se podloží staveb z hlediska emise Rn a hle-

dají se optimální způsoby izolace proti jeho pronikání* Pod-

statně méně pozornosti se zatím věnuje kontrole a omezování

obsahu radonu ve vodě, přestože se jedná o zdroj poměrně

snadno ovlivnitelný.

Ve Východočeském kraji se otázka radonu v ovzduší bytů

řeší již od roku 1980. Zpočátku byla práce zaměřena výhradně

na kontrolu stavebního materiálu, později se rozšířila také

na sledování vody a podloží. V předkládaném sdělení jsou di-

skutovány některé výsledky rozsáhlého průzkumu radonu ve

zdrojích pitná vody. Z nedostatku místa i zkušeností autora

nejsou zde zahrnuty otázky odstranění radonu z vody, i když

se jedná o záležitost přinejmenším stejně významnou. *»
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M e t o d a

pop

Objemová akt iv i ta Rn ve vodě byla stanovována meto-
dou scir . t i lační spektrometrie záření gama / 3 / . Vzorky byly
odebírány do polyetylenových lahví 250 ml, uzavírány gumovou
zátkou a až do měření skladovány p ř i teplotě 5 - 1 0 °C. Pro
měření a k t i v i t y Rn byl použit s c i n t i l a č n í detektor typu
MG 315 se studnovým scinti látorem MaI(Tl5 0 160 x 120 mm.
Jako vyhodnocovací jednotka s louži la původně měřící souprava
MZQ 727 T, později tříkanálový spektrometr typu IÍA 3201. Jed-
ná se vesměs o tuzemské výrobky.

Měření 3a provádělo v Sirokokanalovém vyhodnocení př i
nastavení diskriminačních úrovní na rozsah energi í 200 až 400
keV« Př i tomto nastavení byly s vysokou účinností registrová-
ny fotony z přeměny T?b a současně Dotlačena detekce záření
geřaa z přeměny Ha, Ke ka l ibrac i byly použity etalony radio-
nuklidu Ra řady EB z produkce iJvWR Praha.

V popsanca uspořádání bylo dosaženo účinnost i detekce
0,40 s Bq p ř i četnost i impulsů pozadí kolen 13 s . Tedy
p ř i době měření vzorku i pozadí 1 000 s č i n i l a nejmenší dete-

OOO

kovatelná objemová akt iv i ta Rn nóiiě než 5 Bq/1. Nepřesnost
stanovení byla menší než 5 %, a výjimkou a k t i v i t do 30 Bq/1.

Sledování obsahu radonu v pi tné vodě bylo zahájeno v r .
1984, zpočátku spíše chaoticky s náhodným odběrem vzorků ve
vodovodní s í t i bez ohledu na původ vody. Tímto způsobem byly
v poměrně krátká době orientačně proměřeny vodovody zásobují-
c í cca 60 fa obyvatel kraje a byly tak získány prvé Informace
o rozpětí a průměrném obsahu radonu ve vodě. Bylo tak možné
předběžně zhodnotit závažnost ve vztahu k dalším zdrojům ra-
donu a orientovat další práce/•í/.

Ha základě těchto výsledků bylo v r.1985 uloženo meto-
dickým pokynem krajského hygienikn z j iš íovat u všech nových
podzemních zdrojů pitná vody určených pro hromadné zásobování
obyvatel kromě celkové objemové akt iv i ty alfa táž objemovou
akt iv i ta 2 2 2 R n . Současně byl da l š í průslun r i t '—bicích zdrojů
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orientován j iž na jednotlivé podzemní zdroje a významně se na
něm podílel podnik Východočeské vodovody a kanalizace. V sou-
časné době je tento průzkum prakticky ukončen. K dispozici
jsou výsledky rozboru cca 2 000 vzorků z. 850 zdrojů; z toho
asi 15 % rozboru se týká nových, dosud nevyužívaných zdrojůs

V ý s l e d k y

Přehled výsledků stanovení objemové aktivity 2 2Rn ve
vodě je uveden v tabulce 1, odděleně pro stávající zdroje a
pro zdroje nové. Aritmetický průměr činí (45 +- 7ó) 3q/l pro
stávající a (178 +- 410) Bq/1 pro nové s&roje; geomstriclcý
průnar je (26 x: 2,5) 3q/l resp.(58 x: 3iS) 3q/l. Překročení
úrovně 500 Bq/1 bylo zjištěno u vzorků vody 3 5 okresu. ííej-
vyssí objemová aktivity PJI byly nalezeny v oblastech Or-
lických hor, Krkonoš a Českomoravské vysočiny. Už z toho je
patrno, že problém vysokého obsahu radonu ve vodě není j snom
problémem Východočeského kraje a ČSR. Na základě výsledků

Tabulka 1: Rozdělení zdrojů vody podle obsahu 2 2 2En

objemová aktivita
(Bq/1)

do
10 -
20 -
50 -
100 •
200 •
500 -

přes

10
- 20
• 50

- 100
- 200
- 500
- 1000
10C0

procento
stavějící

11,4
32,3
36,3

11.3
4,43
3,64
0,63
0

zdrojů
nové

3,50

20,t
33,8
13,2
10,8

11,3
3,92
3,43

prvé části průzkumu je možné odhadnout průměrný obsah radonu
ve vodě vztažený na 1 obyvatele jako (14 - 18) Bq/1.
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Téměř u všech vzorků s obsahem radonu vyšším než 50 Sq

na litr (cca 250 vsorků) byla stanovována též c&IJtová objerao-

vá aktivita alfa a objemová aktivita dlouhodobých dceřiných

produktů 2 2 2Rn - radionuklidů 2 1 0Pb a 2i°Po. Celková aktivita

alfa přesáhla jenom v několika málo případech úroveň 0,1 Bq/1

a nezáviaela na obsahu radonu ve vodě. Totéž možno říci o ob-

jemové aktivitě 2 1 0Pb a 210Po» v případě 2 1 CPb činila nejvyš-

ší nalezená hodnota 0,06 Bq/lf v případě Po bylo zjištěno

nejvýše 0,05 Bq/1.

D i s k u s e

Porovnání naměřených objemových aktivit Rn s výsled-
ky obdobného průzkumu z jiných krajů fiSR nebo z jiných států
je obtížné o Radon ve vodě nezd. tot iž pokládán za významnější
zdroj ozáření a jeho sledování se omezuje spise na oblasti,
kde se očekávají extrémně vysoké koncentrace. Rozsáhlejší mě-
ření byla provedena v HSR a ve Švédsku} z publikovaných vý-
sledků možno odhadnout průměrný obsah radonu na 1 obyvatele
pro NSR (0,4 - 4) Bq/1 a prc Švédsko (10 - 20) Bq/1,/2/.

Zajímavé je porovnání radonu a dalších přírodních radio-
nuklidů přítomných resp. sledovaných ve vodě z hlediska jejich

Ann

podílu na ozáření obyvatel. V případě Rn se odhaduje, že

používání vody o objemové ektivitě 100 Bq/1 má za následek

ozáření charakterizované hodnotou efektivního dávkového ekvi-

valentu K E a 0,65 nSv/rok. Přitom hlavní cestou ozáření ;je

iriialace krátkodobých dceřiných produktů produkovaných v ovz-

duší bytu radonem uvolněným z vody,./2/» Vztah mezi dávkou a

objemovou aktivitou radonu je tedy ovlivňován řadou fektorú,

jako spotřeba vody v bytg a způsob jejího použití, ventilační

režim bytu, uspořádání obytných místností apodo. Upřesněni

tohoto vztahu bude možné jenom na základě dlouhodobých měření

objemové aktivity ovzduší v byt echo Vhodnou metodou je nepř.

kontinuální měření objemové aktivity dceřiných produktů radonu

v ovzduší bytů.
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T tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty úvazku efektivního
dávkového ekvivalentu H E pro některé radionuklidy ve vodě.
Předpokládá se požívání resp. používání vody po dobu 1 roku,
denní příjem vody na osobu 2 1, denní spotřeba vody v bytu
1 000 1 a objemová aktivita radionuklidu, jak uvedeno v ta-
bulce* I když odhad dávek je zatížen určitou chybou, sejde
jistě o chybu řádovou a porovnáním a tabulkou 1 je zřejmé,
že u převážné části zdrojů představuje Rn nejvýznamnější
kontaminant nejen co do množství, ale též co do účinku*

Tabulka 2: Dozimetrická charakteristika radionuklidu /5,6/

radio-
nuklid

2 1 0 P o
2 í*Ra
2 2 6 Ra
2 3 2 ^

234.J

238O

9°Sr
131 X

13+Cs
1 3 7 C a

2 1 0 p b

2 2 8Ha

2 2 2Rn

poločas
přeměny

138,4 d

3,66 d

1.60.103 r

1,41.10 1 0r

2.45.10 5 r

4.47.109 r

28,8 r

8,04 d

2,06 r

30,2 r

22,3 r

5,76 r

1 3,82 d

způsob
premeny

alfa

alfa

alfa

alfa

alfa

alfa

beta

beta

beta

beta

beta

beta

alfa

aktivita
(Bq/1)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0f1

1,0

1,0

1fO

1,0

1,0

1,0

10

HB
(/uSv)

32

6

22

54

5

5

26

10

H

10

993

214

65
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V souladu s ČSN 83 0611 kontroluje se kvalita pitné vo-
dy z hlediska obsahu radioaktivních látek sledováním tzv.
celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity
beta. Při překročení úrovně 0,1 Bq/1 pro aktivitu alfa nebo
úrovně 1,0 Bq/1 pro aktivitu beta provádí se obvykle další
šetření a je vyžadován závazný posudek krajského hygienika
k používání vody. Uvedené vyšetřovací úrovně celkových akti-
vit odpovídají (s výjimkou radionuklidů 2 1 0Pb a 2 2 8Ra), pokud
jde o ozáření oaob, obsahu radonu ve vodě méně než 10 Bq/1,
tedy hodnotě, kterou překračuje téměř 90 % zdrojů ze sledova-
ného souboru.

Požadovat odstranění radonu z vody již při úrovních ko-
lem 10 Bq/1 je samozřejmě nereálné a provedený zásah by i tak
znamenal jenom malý přínoso Voda je, jak již bylo uvedeno, je-
nom jedním ze zdrojů radonu v ovzduší bytů} daleko významnější
zdroj představuje podloží e někdy též stavební materiál. Vý-
sledkem působení všech těchto zdrojů je, podle našich dosavad-
ních zjištění, celková ekvivalentní objemová aktivita dceři-
ných produktů radonu v ovzduší bytu v průměru na obyvetele
(20 - 30) 3q/ra , s tím, že v některých objektech lze nalézt
hodnoty řádově vyšax. Pro srovnání: v současné .době se dopo-
ručuje jeko horní raea pro nové byty úroveň 100 Bq/ar ä jako
zásahová úroveň pro provedení ozdravných opatření v bytu hod-
nota 200 Bq/m .

Pro zhodnoceni podílu vody na přísunu radonu do obydlí
je možné vyjít z experimentálně ověřeného předpokladu, že vo-
da s obsahem radonu 100 Bq/1 způsobí průměrnou ekvivalentní
objemovou akti-"itu dceřiných produktů radonu v by*u 10 3q/nr
s rozpětím (5 - 20) Bq/m? /2/. Podle údajů v tabulce 1 se vo-
da podílí na kontaminaci ovzduší bytů radonem v průměru 10 5&.
V řadě případů je všek převládajícím zdrojem a' již sama o so-
bě může způsobit překročení úrovní 100 nebo 200 Bq/nr •

Při případném stanovení vyšetřovací nebo zásahové úrov-
ně obsahu radonu ve vodě bude nutné samozřejmě vycházet také
z dostupných metod úpravy, jejich účinnosti a nákladů spoje-
ných s realizací. V této oblasti ještě rVda informací chybí,
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zejména pokud jde o menší zdroje. Možno nicméně konstatovat,
že snížení obsahu radonu zhruba na polovinu je možné dosáh-
nout často jednoduchým a nenákladným způsobem /7/. I takové,
relativně málo účinné opatření, může znamenat významný efekt
pro snížení objemová aktivity dceřiných produktů radonu v o-
vzduší bytů a tedy i dávky ozáření obyvatel.

Z á v ě r

Výsledky provedeného průzkumu ukazují, že radon je nej-
významnějším z přírodních radionuklidů přítomných v pitné vo-
dě z podzemních zdrcjů a v řadě případů významně přispívá k
ozáření obyvatel v bytech. V současné době používané postupy
kontroly vody přítomnost radonu nepostihují0 Dosavadní výsled-
ky vedou k závěru, že otázky zjišťování a omezování obsahu ra-
donu ve vodě by si zasloužily daleko více pozornosti, a to jak
ze strany vodohospodářů, tak i hygieniků.
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K<Dr. I v o C h y t i l , C S c .

Výzkumný ústav palivoonersotického komplexu

Systém PAXDA pro hodnocení radiační situaco řl&ní šitě

Systém PAXDA jo soubor určený pro hodnocení vlivu

lidské činnosti na okolní životni prostředí vo větších

územních colcích, Jo tvořen modelovými a datovými soubory.

Jednotlivé modely popisují relativně elementární kroky

působení lidské činnosti na. okolní prostředí (přenosy

atmosférou, přenosy v povrchových tocích, přenosy v pod-

zemních vodách, přenosy látek vzduch - rostlina, půda -

- rostlina, voda. - rostlina, rostlina - člověk, výpočet

radiační zátěže z ingesce, vnějšího ozáření ap. ). netě-

žením cěchro modelů lze získat modelový popis reálných

procesu v přírodo. Ve snaze minimalizovat vstupní data

pro jednotlivé výpočty jsou souSástí systému PAXDA dato-

vé soubory, které obsahují jak potřebné výpočtové para-

metry, tak i data o území.

Území Československa jo rozděleno na obdélníky

o velikosti •'» 500 m (západ-východ) a 3 S00 m (sovor-jih).

Tyto základní jednotky jsou brány jako homogenní a pod-

robnější dělení v rámci nich se neuvažuje.

Pro popis přenosu znečištění v povrchových vodách

byly v systému PAXDA vytvořeny soubory popisující říční

sít a jezera (nádrže). Do popisu říční sítě jsou zahr-
2

nucy všechny toky s povodím včtSira než 50 km a jezera

(nádrže) s objemem nad 5OO 00O m . Tyto hydro soubory

jsou tvořeny tak, aby při zadání zdroje znečištění byí

systém schopen samostatně stanovit colou ovlivněnou

oblast a vypočítat v ni koncentraci znečištění, resp.

další důsledky z ní plynoucí.

Výše uvedo:>é požadavky vedly k vytvořeni speciálního
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Číselného kódu říční sítS. Tato s i l vychází z dělení
na Čtyři základní povodí: a) Labo - 1} b) Odra - 2;
o) Dunaj - 3i <*) Visla - h. Základní tok má č ís lo
povodí a dalo 0 (např. Labe 1-0-0-0-0-0-0-0), Přítoky
jsou postupně Číslovány od pramene, po toku. Jsou zapo-
čítávány pouze ty přítoky, jejichž povodí na území
Československa přesahuje 50 km . Tak např. Malé Labe
je první přítok Labe s povodím nad 50 km a má tedy
Číselný kód 1-1-0-0-0-0-0-0. Obdobným způsobem se pak
Čísluji přítoky tSchto přítoků. Ukázka Číslováni horního
Labe je uvedena v tab. 6. 1.

Tento způsob Číslováni umožňuje automatické s le-
dováni pohybu vody v řiCni s í t i . Jako přiklad vezměme
zdroj znečištění na řece KněZna. Z tabulky 8. 1 je vidSt,
-2o tento tok má Číslo 1-8-1-3-1-0-0-0. Z tohoto kódu
plyne, že Knčžtia vtéká do 1-3-1-3-O-O-O-O (Bělá), ta do
l-S-1-0-0-0-0-0 (Divoká Orlice), ta do 1-3-0-0-0-0-0-0
(Orlice) a ta pak do 1-0-0-0-0-0-0-0 (Labe).

Číselné reprozantaco toků představuje pouze vnitřní
kód systému, nebo Š systém je vybaven oboustranným pře-
vodníkem mezi názvem toku a Jeho Číselným kódem. To zna-
mená, že uživatel zadává názov coku a výsledky opět
získává s názvy toku. Vzhledem k nejednotnému názvosloví
u nékterých toků jsou uváděny všechny možné názvy (např.
Jalový p. resp. Zlatý p. 1-S-3-1-0-0-0-0), V případě, že
se vyskytuje více toků stejného názvu je nutno za lomít-
kem uvádět jeStú název toku, do ktorého vtéká (např.
35 lá/Divoká Orlice? 1-8-1-J-O-0-0-0-, Bělá/Jizera 1-36-9-
-0-0-0-0-0; Ilúlá/Trmeoäná 1-31-^2-5-1-0-0-0; BiUá/Žoiivka
1-11-19-9-2-0-0-0-, nSlá/Kladská N"isa 2-17-2-O-O-O-O-O;
učlá/Svi ta va 3-3- 32-8-1L--V-O-O).

Dalo systém obsahuje datový soubor parametrů Jed-
notlivých tokVi. Toato soubor jo řazen podle základních
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Tab. 8. i
číselný kód toků - ukázka (horní LabeJ

Labe 1 0 0 0 0 0 0 0
Hale Labe 1 1 0 0 0 0 0 0
Cista 1 2 0 0 0 0 0 0
Pilnikovska p . 1 3 0 0 0 0 0 0
Kalensky p . 1 4 0 0 0 0 0 0
Upa 1 5 0 0 0 0 0 0
Licns 1 5 1 0 0 0 0 0
HetuJe 1 & G 0 0 0 0 G
Drevic 1 6 1 0 0 0 0 0
Trst ina 1 7 0 0 0 0 0 0
Orlice 1 8 0 0 0 0 0 0
Divoká Or l ice 1 8 1 0 0 0 0 0
Rokatenka 1 B 1 1 0 0 0 0
Zdobnice 1 3 1 2 0 0 0 0
Bela /Diváka Orl ice 1 8 1 3 0 0 0 0
Kneisna. 1 8 1 3 1 0 0 0
Brodec 1 8 1 4 0 0 0 0
Ticha Or l ice 1 8 . 2 0 0 0 0 0
Trebovks 1 8 2 1 0 0 0 0
Dedina - 1 8 3 0 0 0 0 0
Jalovú p . (Zlaty p./ 1 8 3 1 0 0 0 0
Bi-odecky p . 1 9 0 0 0 0 0 0
Loucns . 1 1 0 0 0 0 0 0 C
Desna A.oucna 1 10 1 0 0 0 0 0
Koncinska p . 1 10 2 0 0 0 0 0
Chrudimka l i l 0 0 0 0 0 0
Novohrsdks 1 11 1 O 0 0 0 0
Krounka 1 1 1 1 1 0 0 0 0
ZeJbro i í l 1 2 0 0 0 0
Leaak 1 1 1 1 3 0 0 0 0
Baianka í 12 0 0 0 0 0 0
Podolka 1 13 0 0 0 0 0 0
Cernska Strouha 1 14 0 0 O O 0 0
Struha i 15 0 0 0 0 0 0
Doubrava 1 16 0 0 0 0 0 0
Hobfcst.-ovka i i ó 1 0 0 0 0 0
Bi-sleni--.£- i ió 2 O O O 0 0
KieJnarka 1 17 O O O O 0 0
Vrchiice 1 1 7 1 O 0 O 0 0
Baeovka i 13 0 O O O 0 0
Cidlina 1 1 ? 0 0 0 0 0 0
Ulibicř.u f>. 1 1-7 i 0 O 0 0 0
Javor ka 1 19 2 0 O 0 0 0
Kralicko P . 1 1 ? 3 0 0 0 0 0
Zsbedovsks »- 1 19 4 0 0 0 0 0
tostrice /Cidlino i 19 5 O O 0 0 0
Bssnickv P . i 19 5 1 O 0 0 0
Hisnska Cidlina 1 V? ô O O O » 0
:-.,iin 3 5 CO 0 O O O 0 0
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Tab. £. 1 (pokraS.)
číselný kód toků - ukázka (abecednfi)

Bacovka
Bakovsky p.
3a link3
Básnicky p

Bechanska p.
Becvs
Becvarka
Bela /Divoká Orlice
Bela /Jizera
Bela /Tremosna
Bela /Zelivka
Bela /Kladska Nisa
Bela /Svitava
Bela (Turovecfcy i*«>
Benesovska p.
Berounka
Besenek
Bezdrevsko p.
Bihanka
lBil« Voda
B i l i n s
Bi l inska p. (Borovansk.y p.>
Bi lovka
Bi la F-.
Bily p. <Bityska>
Bityska (Bily P.)
Biariice /Oisva
Bisnice /Sassva
Blsta
Biofcnice (Uhercicky p.)
BIstska stoka
Blsanka
Bobrava
Bc-bri f.

íío- iovsk.y

p..
P-.'tic
tíotjrX ivec
Í'I ••S'í-SV-T

1 18 0 0 0 0 0 0
1 31 27 O 0 0 0 0
3 3 32 8 14 5 2 0

0 0 0 01 19 5 1
3 3 32 7
1 31 12 8

0 0 0 0
0 0 0 0

3 3 14 0 0 0 0 0
1 21 1 0 0 0 0 0
1 8 1 3 0 0 0 0
1 26 9 0 0 0 0 0
1 31 22 5 1 0 0 0
1 31 19 9 2 0 0 0
2 17 2 0 0 0 0 0
3 3 32 8 11 4 0 0
1 31 12 12 1 0 0 0
1 31 19 16 0 0 0 0
1 31 22 O 0 0 0 0
3 3 32 8 7 0 0 0

0 0 0 01 31 10 O
33 32 3 2 0 0 0
3 3 32 8 11 6 1 0
1 38 0 0 0 0 0 0
1 31 12 16 0 0 O 0
2 7 0 0 0 0 0 0
3 3 32 8 1 0 0 0
3 3 32 8 9 0 0 0
3 3 32 8 9 0 0 0
1 31 14 13 0 0 0 C
i 31 19 11 0 0 0 0
3 3 15 0 0 0 0 0
3 3 32 3 1
i 31 12 8 1

0 0 0
0 0 0

1 36 17 0 0 0 0 0
3 3 32 8 12 0 0 0
1 40 6 1 0 0 0 0
3 3 32 8 14 5 i 0
1 31 21 O 0 0 0 0
3 3 32 1 3 0 0 0
1 31 12 11 0 0 0 0
\ 31 12 16 0 0 0 0
í 31 19 1 0 0 0 O
i. 31 23 0 0 0 0 0
1 36 2 0 0
1. 31 22 3 2
3 32
í 31 19 2
-í 3 4 2

0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0
«"• 0 0 0

23 0 0 0 0
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jednotek . Pro každou základní jednotku Jsou uvedeny

postupně toky, které v ní tečou. Pro každý tok je pak

uvodono, zda v záklaaní jednotce pramoní, protéká a nabo

vtéká do jiného toku, říční kilometr výtoku, číselný kód

základní jednotky, do které vtéká, nadmořská výška výto-

kového místa, průtokové charakteristiky. V případě potře-

by lzo doplňovat další paramotry.

V současné době so připravujo programové vybaveni

pro modelový popis šíření zne£ištční v toku za přodpo-

kladu úplného promísení. Rychlost toku, rasp, doba

zdržení bude zhruba stanovena z průměrného spádu v základ-

ní jednotce. Předpoklad úplného promísení obvykle platí

(zejména u menších toků), ale především u větších toků

(cca s průtokem nad 50 - 100 m /s) nemusí být splněn

v mnohakilometrových úsecích. To pak může vést k výraz-

nému nadhodnoceni resp. podhodnoceni při hodnocení využi-

tí ovlivnění vody. Proto se uvažuje v budoucnu zahrnout

do systému model, který by řešil příčnou dispersi. Vyu-

žiti tohoto modelu by přicházelo v úvahu pouze při spl-

nění určitých paramotrů, které by prokazovali význam-

nost příčného rozděleni znečištěni. Toto omezení jo

nutné, nebo t započtení příčné disperse povede k výrazné-

mu znsložitění výpočtu a tím i k nárůstu výppčetniho času.

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici experimentální

hodnoty koeficientů příčné disperse, bude jednotnš pou-

žito hodnot průměrných. Vzhledem k ostatním nepřesnostem

vypočtu lzo toto přiblížení považovat za dostatečné.

Součástí povrchových vod jsou i nádrže a jezera.

Systém obsahuje soubor nádrži s objemem nad 5OO 000 c: .

Tyto nádrže jsou representovány číselnými kódy, které

jsou tvořeny číselným kódem základní jednotky, v které

nádrž leží a pořadovým číslem této nádrže, v základní

jednotce i tab. G. 2). Opět so jedná pouao o vnitřní

representaci uvnitř systému, nebát v dúslodku ol»oustran-
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Tab. 5. 2
Cisolný kód nádrží

7 1 Šluknovský r.
65 1 Chribska
95 1 Bedriehov
120 1 Josefův Dul
121 1 Sous
150 i tišeno
180 1 Setílistska r.
130 2 Hamerský r.
180 3 Straž fad Raiskem
191 i Labská
197 1 Fis Je
201 1 Kateřina
201 2 nodiany
243 i óidrichov
25S 1 Hovozsmečky r.
237 1 Jtsnov
291 1 Vsechlčipy
336 1 Loužnice
3'»g 1 Chmelsr
352 1 Hachovo J.
353 1 Brohynsky r.
372 í sioxiste struskH
386- i Jirefcin II
431 1 Pisecnico
434 i Kamenická
434 2 Krimov
4"J3 i Jirkův
43ó i Za%iec-ice
4<»0 i Koisarovskii r.
571 í. Cerv»_>riska r •.
5S5 i 3Í> inks
609 1 s*i sviste F OF-i i ku
62? i vrsKÓa
•if-Hž' 1 f i e c h r s n i e e
ó'/2 i i.eť>f."sitrkiř c «
707 i. fiô k'ss
725 i Lastk
762 1 Pjiis»ky r«
771 i vŕikov; e?;tov?>í--y r«
775 i Tur í r .
äOi i !-!c*).kH r«
836 J. Zrtífdto
Sóí: 1 »ily Haisť-uv

S33 i Sedlecká n^tiry
926 i ttrt-uwac
9 ? I í Jí-i .!jí««-í-.y r .

iOi y L C-.ľľpt? -J.

1190
2531

95
4212
1617
4630
2342
868
1322
4217
353
1036
3839
3325
926
1403
3153
5419
3215
1019

4058
4763
4039
571
2270
348
1668

65
4377
47ó6
2462
5657
4501
2780
3722
2375
4211
4495
197
3725
180

2308
422S
AfJI "T** * .i, *y

197i
3«8
56A4
"5272

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'.
1
1
1
* l
tZ.

1
1
••X
li
i
1

Amerika
Baska
Bedriehov
Belohurecky r.
Betlémsky r.
BeEíirev
Besruc
Bily Halstrov
Bohdanecsky r.
Bosilecky r.
Brehanska ••»
Bresova
Brnenská přehrada
Brodecka
Broumar
Bunkov
Busicky biologicky r.
Byrovsky r.
Bystrická
Černe J.
Černe J.
Cernis
Čertovo J.
Cervensky r.
Ceske udoii
Chmelař
Chobot
Chribska
Dalesice
Behtar
BoleJsi Padrtska r.
Bolni Jaroslavicky •.•,
ľolni Panská r.
Domaninsky r.
Doubravicku r.
Brašov
ť^emlinsky r.
Dvoriste
FlaJe
Frystak
Hamerský r.
Hamrw
HeJtwan
H^!'JtlM3n
Heřmaniekv r.
Vil ado vu
Hlohofeckw '•,
Hnacovsk-j r.
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ného převodníku uživatel praoujo pouza s názvy. Systém

dalo obsahujo soubor základních parametrů jednotlivých

nádrži; názov toku, na li.torem nádrž loží, jo-li obsa-

žen u souboru toků, jinak názov nejbližšího toku, do

kterého tok s nádrží vtéká a ktorý Jo obsažen v sou-

boru toku; objem nádrže; zatopená plocha; maximální

hloubka; říční kilometr vtoku a výtoku, loži-li nádrž

na toku obsaženém v souboru toků; délka nádrže a. říCní

kilometr nejbližšího toku obsaženého v souboru toků

v ostatních případech. Dle potřeby budou doplněny dalix

paramo try.

V současné době se programově zpracovává vliv

nádrží na znečištění toku za předpokladu úplného pro—

mísaní.Toto zjednodušení jo v mnoha případech příliš

hrubo. va druhou stranu podrobný výpočet stratifikace

v každé ruidrži by vedl k obrovskému zosložitSní vý-

počtu a vol kým pož.-xdavfcúm na vstupni data- Proto so

předpokládá, žo budo v budoucnu nutno najít vhodné kom—

promisní řešeni.

Systém PAXDA budo dále obsahovat soubory charakte-

rizující využití teku (zdroje pitné vody, závlahy, Si-

vočišná výroba, potravinářská výroba, rekreace, rybář-

ství ap.). Tyto soubory mohou byt uživatelem dle potře-

by doplňovány, upravovány nebo nahrazovány vlastními.

V současná dobo jsou do systému PAXDA zabudovány

modcly pro popis přenosu radioaktivních látek(voda—půda,

púda-rostlina, rostlina-živočich, voda—živočich, rostli-

na— člověk, radiační zátěž člověka ap.).

Systém ľ.VXDA jo určen pro hodnocení rozsáhlejších

územních colků. To umožňuje rosení radiačních zátěží

v území s řadou zdrojů znočiStoní.

Systém PAXDA jo v oblasti povrchových vod teprve

iconstruován. Předpokládáno vSak, žo při příätím so tkání

budetao presentovat výsledky získané systémom PANDA,



- 105 -

RNDr. Petr Horáček, CSc.x

Ing. Eduard Hanalík, CSc.+

Ing. Adolf Mansfeld, CSo.+

Ing. Josef Kadlec, C3c.x

xVýzkumný Ú3tav palivoenergetickeho komplexu, Praha
+Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha

EP2KIIVN0ST 1IÁKLAD8 ÍIA SNIŽOVÁNÍ RADI0HUKLID8 V PITNÉ VODĚ

Příjem přirozených radionuklidů z povrchových zdrojů vy-

užívaných k pitným účelům je většinou zanedbatelný. Existují

však zdroje pitné vody, které mají významně vyšší obsah rado-

nu-222, radia-226 a uranu (dále Rn, Ra a U). Skupiny obyvatel,

které jsou zásobovány převážně těmito zdroji mohou obdržet vý-

znamné dávky ionizujícího záření z vody.

Technologie pro snižování ob3ahu přirozených radionuklidů

ve vodě jsou dobře známy. Hodnoty dekontaminačního účinku,

které byly stanoveny v laboratoři ukazují, ze je možné snižo-

vat efektivně jejich koncentraci /!/.

Vzhledem k tomu, že finanční a materiální zdroje, které

jsou k dispozici na ochranu lidského zdraví a životního pro-

středí jsou vždy omezené, je žádoucí určovat priority. S cí-

lem přispět ke splnění tohoto požadavku jsme analyzovali efek-

tivnost nákladů na realizaci různých opatření vedoucích ke

snížení radiačního rizika ze tří zdrojů pitné vody o kapacitě

1000 ra .d~ s vysokým obsahem Rn, Ra a U. Výsledky porovnává-

me s efektivností nákladů na opetření v jiných oblastech ra-

diační ochrany.

Zvolená ochranná opatření byla hodnocena pomocí netody

efaktivnosti nákladů na snižování rizik /2/. Jako indikátcr

rizika jsme použili vážený kolektivní úvazek efektivního dáv-

kového ekvivalentu (SV/S-50). Náklady jsou vyjádřeny jako pře-

vedené náklady /3/.
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Vý3ledky

Radon-222

Původní objemová aktivita Rn ve vodním zdroji je 110

kBq.m . Zvýšený obsah tohoto radionuklidu představuje riziko

nejenom pro obyvatelstvo, ale také pro pracovníky úpravny vo-

dy.

Opatření na snížení rizika jame srovnávali s referenčním

systémem. Ten zde představuje obvyklou úpravárenakou technolo-

gii bes použití specielních postupů ke snížení obsahu Rn. \

tomto případě klesá koncentrace Rn na 55 kEq.m . Hodnotili

jame následující ochranná -opatření:

1. hermetizaci technologické části úpravny. Předpokládáme, že

tímto opatřením poklesne koncentrace radonu-222 ve vzduchu

pracoviště s 6 kBq.m"^ na 1 kBq.m ,

2. provsdušňování vody a hermetizaci aeračního zařízení. Před-

pokládáme, že tímto opatřením poklesne objemová aktivita Rn

ve vodě na 10 % hodnoty surové vody a exposice pracovníků

na 50 fo ve srovnání s prvním opatřením,

3. dvoustupňové provzdušňování a hermetizaci aeračního systé-

mu. Předpokládáme pokles koncentrace Rn na 1 % hodnoty su-

rové vody a expozice pracovníků na 20 % hodnoty pro první

opatření.

Horní a dolní hranice efektivního dávkového úvazku (HE) z

příjmu Rn byly vypočteny za podmínek uvedených v tabulce 1.

Tabulka 1

Podmínky uvažované pro výpočet dolní a horní hranice efektiv-

ního dávkového úvazku z příjmu dceřinných produktů radonu-222

Limit

Dolní

Horní

pracovnici
obyvatelstvo

pracovníci
obyvatelstyo

Rychlost
ventilace

(h-*)__

1
1

0,3°

Rovnovážný
fakt or

Objem
obydlí

0,526

O.S89
0,784

200
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a - P závisí na rychlosti ventilace /4/

b - při aplikaci dobré tepelná izolace obydlí

c - referenční obydlí podle /4/
d - třípokojový byt v panelovém domě

Radium-226

Původní objemová aktivita Ra ve vodním zdroji je 1 kBq.m .

Při používání běžné úpravárenské technologie se objemová akti-

vita Ra sníží o 10 5ó. Hodnotili jsme následující opatření:

1. filtraci vodárenským pískem s preparací MhO2. Předpokládáme

40 % účinnost záchytu Ra,
2. filtraci s užitím specielní náplně se zvýšeným obsahem pre-

parace MnO-. Předpokládaná účinnost záchytu 95 %•

Dolní hranici HE jsme uvažovali při ročním příjmu pitné

vody 440 1 v souladu s platnými předpisy. Horní hranice byla

uvažována za předpokladu příjmu veškerých tekutin ve formě

pitné vody, tj. 586 l.r"1.

Uran

Hodnotili jsme podzemní zdroj pitné vody s obsahem U 0,2
g.Q . Účinnost záchytu U bez použití specielních metod je za-
nedbatelná. Uvažovali jsme následující ochranná opatření:
1. koagulace přídavkem ře3* (10 mg.l"1). Předpokládaná účin-

nost 20 %,
2. koagulace s přídavkem Fe3* (100 mg.l"1) + CaO. Předpokláda-

ná účinnost záchytu 90 %,

Nejistoty ve stanovení rizika z příjmu U spočívají přede-
vším v přítomnosti produktů rozpadových řad uranu-238 a uranu-
234* Dolní hranice HE byla počítána za předpokladu ročního
příjmu 440 1 vody a radioaktivní rovnováhy uranu-238 s thori-
era-234, Pa-234 a uranu-234 /4/. Nemáme k dispozici žádné údaje
o koncentracích rozpadových produktů uranu-235 a uranu-238.
Proto jsme radiační riziko pitné vody uvažovali také za před-
pokladu přítomnosti rozpadových produktů uranu-235 a uranu-238
v radioaktivní rovnováze při zanedbání radionuklidů s dozimet-
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rickým koeficientem 10 Sv.Bq" sisnším než 0,1. Hodnoty počí-
tané za tohoto předpokladu označujeme jako horní hranici.

Roční převedené náklady uvažovaných ochranných opatření,
odpovídající hodnoty indikátorů rizika a efektivnost nákladů
na snížení rizika vyjádřená jako náklady na snížení SVffi o
1 manSv uvádíme v tab. 2 - 4»

Tabulka 2
Efektivnost nákladů na snížení rizika z využívání zdroje vody

o vydatnosti 1000 m .d s objemovou aktivitou 110 ^

radonu-222

Ochranné
opatření

referenční
systém

hermatizace
technologie

provzdušňování
vody a herme-
tizace aerač-
ního zařízení

dvoustupňové
provzdušňování
a hermatizace
aeračního za-
řízení

SW3

44,7

7,9

0,8

0,06

78

78

3,1

0,06

celkem

122,7

85,9

3,9

0,12

Roční
na

2,3

32,5

64,5

ukl.u ^

(Kčs.manSv)

62,5(54-61)

368Í225-S22)

8450(5370-
20100)

P - pracovníci

0 - obyvatelstvo

r - v závorkách jsou uvedeny rozpětí ročních nákladů na sníže-

ní SVffi o 1 manSv při uvažování horního a dolního limitu

radiační, expozice
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Tabulka 3

Efektivnost nákladů na snížení rizika z využívání zdroje vody

o vydatnosti 1000 m^.d""1 s objemovou aktivitou 1 kBq.ra~J ra-

dia-226

Ochranné
opatření

referenční
systém

vodárenský písek
s preparací MnOs preparací
speciální náplň
se zvýšeným ob-
sahem preparace

S\VE-5OX

(manSv.r" )
:=========

6,6

4,4

Roční nákla-
klady C ,
(lO^Kčsr"-1-)

30,4

(lO-'Kčs.manSv"-1-)

13,8(12,1-16,2)

0,073 J 293 I 60,6(53-71)

x - vážený kolektivní úvazek efektivního dávkového ekvivalentu

za 50 roků z ročního příjmu radia-22 6

r - viz tab. 1

Tabulka 4

Efektivnost nákladů na snížení rizika z využívání zdroje vody

o vydatnosti 1000 m .d s koncentrací uranu 0,2 g.in"̂

Ochranné
opatření

= = = = = = = = = = = = = = 3 = = = = = =
referenční systém

koagulace-s pří-
davkem Pef4"
(10 mg.l~x)

koagulace^s pří-
davkem Pe-'í
(100 mg.l~x)+Ca0

SWE-5OX ,
(manSv.r )

L
======
4,76

3,81

0,06

U
=======
147,5

118,0

2,95

Roční nákla-
dy C

c

====-======:====
-

79,6

126,3

C
^ "SITE -:L

L • T
=======
-

83800

12450
26900

U
========

-

2700

400
900

x - vážený kolektivní úvazek efektivního dávkového ekvivalentu

za 50 roků z ročního příjmu uranu (L) a uranu a jeho pro-

duktu přeměny (U) - podrobnosti viz text
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Vzhledem k radiačním charakteristikám U a jeho rozpado-

vých produktů včetně Ra a způsobu zacházení s kaly neuvažuje-
me zvýšení profesionálních rizik v důsledku vyššího aáchytu
radionuklidú.

Závěry

1. Bez použití specielních metod na snížení rizika nuže dosáii-
nout efektivní dávkový úvazek obyvatelstva z uvažovaných
zdrojů pitné vody až 24 - 150 % přirozeného radiačního po-
zadí.

2. Voda s vysokým obsahen. Rn může vést k radiačnímu riziku pro
zaměstnance úpravny vody, které překračuje povolené limity
pro pracovníky.

3. Kolektivní dávkové ekvivalenty obyvatelstva, které je záso-
bováno těmito vodními zdroji přesahují bez použití ochran-
ných opatření významně radiační rizika z normálního provo-
zu jaderných elektráren a to až o 2 řády. Ea předpokladu,
že počet obyvatel ovlivněných těmito zdroji pitné vody je
velice omezený, jsou individuální rizika ještě vyšší.

4. Všechna ochranná opatření jsou efektivní z hlediska ekono-
mická efektivnosti, jestliže uvažujeme oprávněnost vynalo-
žení 58 600 Kčs na snížení SWB o 1 marSv.

5. Přítomnost rozpadových produktů uranu v pitné vodě nůše
zvýšit radiační riziko až šestinásobně.

Pozn.: Tato práce byla částečně financována Mezinárodní agen-
turou pro atomovou energii ve Vídni na základě výskum-
ného kontraktu 36S9/R2/RB a 3689/53/33.
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I n g . J o s e f S e d . 1 á 2 e k , C S c , I n g . P e t r K l í m a

Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inžeriýr-
ská ČVUT Praha

VAZBA RADIOCSS1A V 8ÍČNÍCH SEDIMENTECH

1. ÚVOD

Radioaktivní nuklidy cesia ( 34Ca a Cs) patří nezi
nejvýznamnější kontaminanty uvolňované do povrchových vod při
provozu jaderně energetických zařízení, tvořily i význannou
aložku apadu po nehodě na Černobylské jaderné elektrárně.

V rámci víkolu státního cílového programu A 01-125-107/
/O? (VÓJS Jteslovské 3ohunice) v etapě E03 "Radiometrické hod-
nocení vlivu JE na hydrosféru" byly studovány tranaport a
chování vybraných radionuklidů v povrchových vodách, které
jsou významně ovlivněny interakcí se suspendovanými látkami
a dnovými sedimenty A,2,3/» SeSeni tohoto problému bylo rov-
něž součástí mezinárodního výzkumu "Role sedimentů v akumula-
ci a transportu radionuklidů ve vodách", koordinovaného HAAS
/4,5/- Doplnění poznatků o chování radiocesia v sedimentech,
které je předmětem tohoto sdělení bylo řešeno jako součást
úkolu A 01-125-807/04.05 "Tranaport vybraných radionukličů
v hydrosfére okolí JE".

K hlubšímu poznání procesů transportu, akumulace a re-
distribuce radionuklidů nepostačuje pasivní monitorování ra-
dioaktivity, ale studium procesů ovlivňujících šířeni konta-
minantů v jednotlivých složkách životního prostředí. Do okru-
hu těchto problémů se řadí i otázka způsobu vazby a formy
existence radionuklidů v sedimentech povrchových vod.

K identifikaci specifických asociací prvků se sedimenty
byla navržena řada postupů spočívajících v postupná extrakci
pevné fáze vhodně zvolenými činidly /6,7,8,9,10/. Použiti
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těchto extrak&ních procedur umožňuje analyzovat rozdělení sto-
pových prvků v jednotlivých komponentách sedimentu, např. v
tav. reziduálni frakcil kdy hostitelskou složkou jsou siliká-
ty a některé velmi stabilní minerály a v tzv. nereziduální
frakci, kterou možno charakterisovat dále na frakci oxidů Fe
a Mn, uhličitanu vápenatého, organických látek (huminové lát-
ky, lipidy,...), sraženin těžkých kovu (hydroxidy, sulfidy,
uhličitany). Vhodně volené postupy umožňují získat i bližší
informaci o vazebném mechanismu stopových prvků na pevnou fá-
zi: vazba v mřížce minerálu, fyzikální sorpce, chemiaorpce,
kcprecipitace, pseudomorfie, komplexaee, srážení.

K charakteri3aci vazby radiocesia v sedimentech z oblas-
ti jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice (SBO) a Dukovany
(ECU) byla aplikovaná metoda podle Tessiera a kol./9/, která
umožňuje rozlišit vazbu radiocesia ve frakci snadno vyměnitel-
ných kationtů, frakci vázané na oxidy Pe a Bin, frakci vázané
na uhličitany, radiocesium asociované s organickými látkami
a radiocesiua ve zbytkové (reziduálni) frakci.

2. SX?2HIMENTÁLNÍ 5ÁST

Sedimenty byly odebrány z povrchových toká v oblasti ja-
derné elektrárny EBO a EDU. Odběrové miato (1A) bylo zvoleno
při výtoku odpadních vod z SBO do odpadního kanálu a (IB) před
ústín odpadního kanálu do řeky Dudváh, další tři odběrová mís-
ta se nacházela na řece Dudváh u obcížlkovce (3), Trakovice
(4) a Sužany (5). V okolí EDU bylo zvoleno odběrové místo (6)
na Skryjském potoku cca. lOCns pod zaústěním odpadních vod
z areálu a odběrové místo (7) na řece Jihlavě pod Mohelakýai
mlýneai.

Byla odebírána povrchová vrstva sedimentu z něhož přímo
na místě sítováním pomocí říční vody byla oddělena frakce se
zrněním menším než 2nai a O,lmm. Sedimenty s malým množstvím
vody byly převezeny do laboratoře v polyetylenových láhvích,
část byla bez úpravy uchovávaná v lednici při teplotě 3°C a
čá3t byl.* vysušena při teplotě 11O°C a rozetřena v třecí mis-
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ee. Označení sedimentů v textu odpovídá označení odběrových
míst a malé písmeno cherakterisuje vzorek (a- frakce <0,1mm,
b- frakce <2ma, c- jemná bahnitá frakce, ď písčitá frakce
< 2mm).

Merná aktivita radiocesia v sedimentu byla stanovena
gama-spektrometricky. Vzorek suchého sedimentu o objemu 13Cml
v mastovce byl měřen přímo na Ge(Li) detektoru o objemu 50cm
a rozliSení FWHM 2,4keV pro linku 1332 keV 6 0Co. Detektor byl
umístgn v ocelovém stínění 50x50x50 cm o síle stěny 7,5 cm.
Vyhodnocení měření bylo prováděno na MCA 8180 fy. Canberra.
Způsob vyhodnocení je uveden v práci /I,2/.

Ke studiu vazby radiocesia v sedimentech byla použita
metoda následných extrakcí podle Tessiera a kol. /9/ v tomto
uspořádání:
I. Suchý sediment o navážce 3,0g (nebo přiměřené množství
mokré suspense) byl extrahován 24ml 1M MgCl, (pH=7) při poko-
jové teplotě po dobu 1 hodiny ve 150ml kádince za kontinuál-
ního míchání elektromagnetickou míchačkou.
II. Zbytek sedimentu z (I) byl loužen 24ml 1M CHjCOONa (pH=5,
adjustováno kyselinou octovou) při pokojové teplotě po dobu
5 hodin za kontinuálního míchání.
III. Zbytek z předchozího kroku (II) byl extrahován 60ml 0,41!
NH2OH.HC1 ve 25?'(v/v) CRjCOOH při teplotě 96°C po dobu 6 ho-
din ve 150ol bance za kontinuálního třepáni na zařízení Vibro-
therm.
IV. Ke zbytku ze (III) bylo přidáno 9ml 0,02M HNO3 a 15ml 30*
H2°2 ^P H = 2» adjustovóno HNOO a po dvou hodinách dalších 9ml
30% HpO- (pH=2). Extrakce probíhala celkem 5 hodin při teplo-
tě 85 C opět na zařízení Vibrotherm. Fo ochlazeni bylo přidá-
no 5ml 3,2M CH,C00NH4 ve 20% HMO-j k zabráněni zpětné adsorpce
na oxidovaný sediment.

Mezi každým loužicím krokem byla vždy provedena separa-
ce sedimentu centrifugaci po dobu 30 minut při otáčkách 3000
min . Roztok nad sedimentem byl pipetováním převeden do od-
měrky. Sediment byl potom promyt 24ml destilované vody, znovu
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30 minut centriíugován a tento promývací roztok byl přidán
k loužicímu roztoku do odměrlcy 3 doplněn vodou na požadovaný
objem ( I a II - 50ml, III a IV - 100ml).

V. Zbytek sedimentu po IV loužení byl vysušen v sušárně při
110°C a po zvážení byl alikvot o hmotnosti Ig vySíhán 10 min
v porcelánovéia kelímku při červeném žáru. Po vychladnuti byl
vyžíhaný sediment vytaven v Pt kelímku a 8g Nicholaonovy ta-
viči směsi. Taviči směs byla připravena protavením směsi
K2CO3+Na2CO3+Na2B4O7.lOH2O v poměru 65,8:50,5:33,7. Sediment
ae směsí byl pozvolně zahříván na plynovém kahanu a po převe-
dení na Sirou taveninu zahříván 20 minut v červeném žáru. Po
ochlazení kelímku 3 taveninou byla tavenina rozpuštěna celkem
v 30ml HC1 (1:1) a roztok byl kvantitativně převeden do odměr-
né baňky a doplněn na 100ml destilovanou vodou.

Badipcesium ve výsledných roztocích patřícím frakcím I
až V bylo stanoveno měřením beta aktivity po jeho zkoncentro-
vání na aorbentu AMP ( triamonná sůl kyseliny foaforečnano-
dodekamolybdénové). Vždy 1/5 objemu výsledného roztoku I až
V byla zředěna destilovanou vodou na lQCml, byl přidán AMP o
hmotnosti 0,150g a za stálého míchání po dobu 30 min probíha-
la sorpce radioceaia. Preparát pro měření beta aktivity byl
připraven nafiltrováním aorbentu AMP na membránový filtr
Synpor 5 (průměr pórů 0,60 y um) o průměru 47mm na zařízení
pro podtlakovou filtraci Sterifil aseptic system 47mm (Milli-
pore Corp., USA). Filtr a AMP byl promyt vodou resp. 5xl0ml
0,5M NH^NOj , za vlhka nalepen na polystyrénovou podložku a
po vysušení vložen do měřící Ni misky o průměru 50mm. Měření
beta aktivity preparátu bylo prováděno na zařízení NKB 213
8 průtokovým GM počítačem s antikoincidenčním stíněním. Pod-
robný popis stanovení radiocesia v loužicích roztocích, ka-
librace měření, včetně statistického hodnocení výsledků je
uveden v práci Klímy AI/.

3. VÍSĽEDKY A DISKUSE

Vazba radiocesia v říčních sedimentech z oblasti EBO a
EDU byla studována na vzorcích odebraných,,v různých létech
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(1982, 1984 a 1986) na různých odběrových místech. Mineralo-
gicko-petrografická analýza /A/ sedimentů odebraných na odbě-
rových mlatech 1, 3 a 5 (zrnitost <2mm) ukázala, že ve vzor-
cích je zastoupen především křemen (34% - 4735), kalcit (14% -
- 31%), dolomit (5% - 272), plagioklas (3* - 16*) a pod 10%
živec, slída, kaolinit a chlorit (hodnoty v závorkách udávají
minimální a maximální hodnoty).

Z gamaspektrometrické analýzy A / vyplývá, že hlavním
kontaminantem sedimentů je 3'Cs a 34Ca. Měrné aktivity ra-
diocesia v analyzovaných vzorcích jsou souhrnně uvedeny v Ta-
bulce 1. Z vý9ledků vyplývá, že v sedimentech z oblasti EBO
v roce 1982 byla aktivita 1 3 4Cs 14% a v roce 1984 i-2,7% cel-
kové aktivity 1 3 4 + 1 3 7 C s . V oblasti EDU bylo v roce 1981 zas-
toupeno pouze 3 Cs /I/. V roce 1986 aktivita 3 Cs represen-
tovala 36% aktivity 1 3 4 + 1 3 7 C s . Tyto údaje ukazují, že hlavním
zdrojem radioceaia v oblasti EBO je vypouštění odpadů v návaz-
nosti na likvidaci A-l, zatím co v oblasti EDU, blavnía zdro-
jem kontaminace byl spad z havarované Cerncbylské jaderná
elektrárny jak ukazuje poměr 3'Cs/ 3 4CS«Í2,0 - 2,2, který
podle literárních údajů činil v počátečním období 1,5-2 /12/.

Modelově bylo ověřeno, že výtěžek sorpce 3'Cs z louži-
cích roztoků na sorbentu AMP je vyšší než 92% /li/. Stanove-
ných hodnot výtěžků bylo použito ke korekci měření beta akti-
vity, která vzhledem k tomu, že měření bylo prováděno v roce
1986-1987, representuje u vzorků z E30 především aktivitu
1 3 7Cs.

Výsledky studia selektivity metody a vlivu úpravy sedi-
mentu jsou uvedeny v Tabulce 2. Výsledky ukazují na dobrou se-
lektivitu metody pro radiocesium ve frakci vyměnitelných ka-
tiontů (I) a frakci vázané na uhličitany (II) - následná ex-
trakce stejným roztokem má nižší obsah radiocesia. U frakce
radioceaia vázaného na oxidy Fe a iln (III) a asociovaného s
organickými látkami (IV) většinou následná extrakce obsahuje
více radiocesia, což ukazuje, že tyto loužicí roztoky pravdě-
podobně částečně uvolňují radiocesium z následující frakce.
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Vysušení sedimentu ovlivňuje vazbu radiocesia především tím,

že zvyšuje podíl radioceaia vázaného v reziduálni formě (V)

a ná nižší ob3ahy radiocesia v jednotlivých nereziduálních

frakcích, především ve frekci vázané na oxidy Fe a Mn a orga-

nické látky.

Zastoupení radiocesia v jecnotlivých formách u sedimen-

tů z oblasti E30 a EDU je uvedeno v Tabulce 3 a Tabulce 4.

Výsledky eharakterisuje ve všech případech minimální obsah

radiocesia ve frakci vyměnitelných kationtů (I) a ve frakci

vázané na uhličitany (II). Kolísající, nízké ale vyšSí množs-

tví než v předchozích frakcích bylo nalezeno pro zastoupení

radioceaia vázaného na oxidy ?e E !«n (III) a asociovaného s

organickými látkaai (IV). Převažující zastoupení radiocesia

ae nachází ve fornS (V)- reziduálni (zbytkové, vázaná v mříž-

ce) stanovené v nerozpustnáa; zbytku po loužení předchozími

č ty řmi ro zt o ky.

Z hlediska historie sedimentu se zajímavýx ukázal fakt,

že starší sediment z okolí Z30 (1932) vykazuje nižší obsahy

radiocesia v reziduálni frekci a zvýšený obsah v předchozích

nereziduálních frakcích proti sedimentu otíebranéí.vj ze stejných

odběrových níst o 2 roky pozdSji. Oba vzorky "neupravovaných"

sedimentů z ckolí EDU se liší obsahem radioceaia v jednotli-

vých frakcích. Vzorek ze Skry jakého potoka obsahuje vyšší

zastoupení v nereziduálních frakcích oproti 3ediaentu z řeky

Jihlavy u Mchelakého mlýna. Rovněž je toto zastoupení vyšší

ve srovnání s neupravovaným sedimentem z řeky Dudváh u Žlkov-

ců (viz Tabulka 2, sediment 3b mokrý).

Vysoký obsah radiocesia v reziduálni frakci je nožné

vysvětlit efekty inkorporace do mřížkových poloh - jednoduchý

ion C3 po ad3orpci snadno difur.duje do mřížky minerálů, :n°iže

nahrazovat ionty K . Nejvyšší podíl radiocesia v reziduálni

fr--<ci byl nalezen rovn-55 ľiírstneren1. /8/ v sedimentech Dunaje

a ř.hony.
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4. ZÁVtR

Z výsledků studia zpisobu vazby radiocesia v říčních se-

dimentech vyplývá, že radiocesiuas je z více než 30% v sedimen-

tu velmi pevně fixováno v reziduálni frakci. Pouze malá část

(několik %) je vázaná ve formě vyměnitelné a tedy dostupná při

změnS hydrologických parametrů, pH, koncentrace solí, obsahu

O-,..* pro delší transport různými biologickými a chemickými

procesy. Sediment nevystupuje z hlediska radiocesia jako zdroj

kontaminace, ale praicticky jako nosič a úložiště.
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Tabulka 1. Výsledky gama-spektroraetrického stanovení radio-
cesia ve vzorcích sedimentů

Datum
odberu

VZORKY

Nuklid

E30

19.10. 1 3 7Cs
1982 1 3 4Cs

16.10.
1984

VZORKY

1981

1.9-
1986

1 3 7cs

EDU
1 3 7cs
1 3 7 C a
1 3 4Cs

Měrná aktivita

lAb

3441
536

6b

420
190

lBb

13250
374

7b

14

86

43

3a

396
65

3b

289
48

4315
114

1

4b | 5c

1166
78

2933
91

1

5d

4758
125

Označení vzorků v kap.2, měrná aktivita udaná na hmotnost
sedimentu sušeného při teplote 110°C .

Tabulka 2. Výsledky studia selektivity metody pro stanovení
vazby radiocesia v sedimentech z 20.6.1984

Frakce

I

II

III

IV

V

Opakování
extrakce

1

2

1
2

1
2

1
2

Zastoupení radiocesia v jedno-
tlivých frakcích FjC*!

Sediment 3b suchy

0,6
0,3

0,9
0,3

2,5 .
3,1

13,8
4,9

73,4

Sediment 3b mokry

1,0
0,6

1,6
0,8

3,5
4,7

4,1
18,7

65
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Tabulka 3. Zastoupení radiocesia v jednotlivých foraách

ve vzorcích sediment:! z okolí EBO

Frakce

Datum

Vzorek

I

II

III

IV

V

Zastoupení

lAb

4,7

10,3

3,3

25,3

55,4

19-1C

3a

8,5

7,9

4,8

23,2

55,6

radiocesia v
•p.

"i

í.1982

3b

15

11.7

10,1

11,4

51,8

5c

3,8

3,0

2,8

9,3

81,1

jednotlivých frakcích

[*1

13b

2,1

4,3

7,8

6,1

79,7

16.10.

3b

1,2

4,3

10,6

9,9

73,9

1984

4b

1,9

4,1

0,9

0,9

92,2

5d

2,6

3,7

3,9

3,1

86,7

Tabulka 4. Zastoupení radiocesia v jednotlivých formách

ve vzorcích sedimentů z okolí SDU

Vzorek z

1.9.1986

Frakce

6b

7b

Zastoupení

I

2,7

7,1

radiccesia
i

II

3,5

7,5

v jednotlivých

řj C*]

III IV

16,5 35,2

3,6 18,9

frakcích

V

42,

62.

1

9

V Tabulkách 2,3 a 4 označení frakci podle metody Tesaiera

a kol./9/ uvedeno v kapitole 2. V Tabulce 2 byla měrná

aktivita sedimentu 75354 icBq/g pro ̂ ^Cs a 1823 n3q/g pro
1 3 4Cs.
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iubomír Č e o h v a l a , RHDr., Jozef K o 1 1 á r , RNDr.

Krajská hygienická stanica, Trnavská 52, Bratislava

KONTROLA VÍHISTÍ TRÍCIA Z JADROVO - ENERGETICKÉHO ZARIADENIA

EBO ORGÁNMI HYGIENICKEJ SLUŽBY

Trícium z hiadiaka svojej rádiotoxicity je v zmysle
"Jednotnej metodiky pre po3tup orgánov hygienickej aluaby
při stanovovaní prác a pracovísk a otvorenými rádioaktív-
nymi žiaričmi", ktorá vychádza z doporučení ICRP a 11AAE za-
radené do skupiny rádionuklidov 4 C, t.j. skupiny charakte-
rizovanej ako "nízka rádiotoxicita" a najvyššie prípustným
ročným príjmom pre pracovníka s ionizujúcim žiarením nad
400 llBq. Je to skupina rádionuklidov najmenej toxická a vy-
hláška MZd SSR 5. 65/72 Zb. /v Čechách č. 59/72 Zb./ sta-
novuje pre jednotlivca z obyvatelstva medzný ročný príjem
inge3ciou 2,6 . lO^pCi, Čo je 9,63 • 10'Bq. Tento sekundár-
ny limit príjmu /ALI - annual limit of intake/ vedie áalej
k hodnote 120 k3q/l "ií pitnej vody, čo je moíaé považovat
za určitjch okolností za hodnotu najvyššie prípustnej kon-
centrácie trícia v pitnej voda /pri absencií ostatných ra-
diačných faktorov/. Úplne iná situácia väair môže nnstaíj ak
sa jsčaá o zlúčeninu alebo fyzikálne - chemickú formu s rá-
diotoxicitou podstatne inou, ako má základná beznoaičová roa
puatná alebo nerozpustná forma rádionuklidu, uvaaovaná pri
zaradení do skupiny a pri stanovení najvyššie prípustného
ročného príjmu. 7 konkrétnom príklade u trícia pôjde v prí-
pade tymidínu značeného ^H o preradenie do vyššej skupiny,
t.j« skupiny nižšej 3trednej toxicity. Tymidín, ako Speci-
fický prekurzor DNK v chromozómoch je preferenčně inkorpo-
rovaný do jadier buniek a takto sa značne zvyšuje pravdě-
podobnost somatického a generického poškodenia.

Na základe jadrových vlastností trícium nepredstavuje
významné externé radiačné nebezpečenstve, pretože jeho beta
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častice majú nízku energiu. Avšak triolová voda a para môžu
prenikáš do organizmu aj inhaláciou a kožnou penetráciou.
Retencia trícia závisí na jeho chemickej forme, z tohto hía-
diska je velký rozdiel medzi tríciom vo forme plynu a trí-
ciovou vodnou parou. Stupeň prieniku plynného trícia kožou
a jeho záchyt v organizme zvierat i človeka je značne menší
ako pár HTO. Trícium môže byí inkorporované respiračným sys-
témom /HTO, 3?2, HT, prchavé zlúčeniny/, zažívacím traktom
/HTO, absorbovatelné zlúčeniny/ alebo kožou /KTO, niektoré
organické zlúčeniny/. Ak neuvažujeme špeciálne organické zlú-
čeniny o ktorých som sa už zmienil /tymidín/ najväčšie radiač-
né nebezpečenstvo rezultuje z trícia vo forme HTO. Íri inkor-
porácii trícia - plynu je väčšina znovu vydýchnutá, len malá
časť 0,1 - 5 % T sa zadrží v organisme a prevedie na HTO. Uz
20 min. po tihalácii trícia mSžeme ho identifikovat v moči,
pričom je potrebná 1500 x vyššia koncentrácia HT k tomu, aby
sa dosiahlo tej istej aktivity v moci ako z HTO. A* atupeň
prieniku plynného trícia kožou a jeho záchyt v organisme zvie-
rat i človeka je značne menší ako pár HTO. Ak je ludská pokož-
ka mokrá od tríciovej vody, je rychlost vstupu trícia na jed-
notku plochy rovnaká, ako keby bol vzduch saturovaný trício-
vou vodou pri teplote pokožky.

Ak chceme di3kutovaí vlastnosti trícia a jeho risiko, mu-
síme v prvom rade diskutovat vlastnosti tríciovej vody. Je to
dané týra, 2e rovnovážny koeficient reakcie je približne

HT + H 20 = KTO + H 2

6 pri 25°C, čo má za následok znečné poaunitie rovnováhy sme-
rom doprava, takže je uprednostňovaná tvorba ETO- Aj trícium
z jadrových explózií je prakticky na 100 % premenené na tr í-
ciovú vodu.

Dôležitým rádiologickým údajom je biologický polčas t r í-
cia. Vo väčšine publikácií nachádzame údaj okolo 10 dní. Ten-
to biologický polčas je s i lne závislý na celkovej vodnej bi-
lanci i, pre vodný príjem 2,7 l/deň je napr. 245 hodín, zatiaí
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čo pri intenzívnej vodnej výmene 12,8 l/deň sa polčas sniži

aa na 57 hodín. Niektoré štúdie však ukazujú, že biologický

polčas trícia sa skladá z 2 zložiek, pričom jedna z nich je
výrazne vačäia ako 12 dni* Trícium, ktoré sa dostane vo for-

me vody do organizmu sa už za niekolko hodín homogenizuje zo

45 kg celkovej vody človeka o hmotnosti 70 kg a od tohto okam-

žiku majú všetky výlučky rovnakú mernú aktivitu, ktorá zodpo-

vedá celkovej vode. Možno teda celé telo považovat za kritic-

ký orgán, nakoíko voda je prítomná vo všetkých tkanivách.

Niektoré orgány však obsahujú vody viac a sú preto aj viac

ozařované /mäkké tkanivá/. V prípade trícia sa teda jedná

skutočne o celotelovú zátaž a celotelové ožiarenie organizmu

a uvážiac hoinotu biologického polčasu sa ukazuje, že pri-

márny limit ročnej dávky 5 rem /50 mSv/ sa dosiahne absorp-

ciou /príjmom/ cca 6.10TBq. Xoncentrácia H v moci bude oko*
lo 3.1O6Bq/l.

Tendencia, považovat trícium za málo toxické nie je te-
da plne oprávnená. 7 organizme môže byí prítomná jedna alebo
i viac foriem trícia, majúcich dlhší biologický polčas oproti
krátkodobej zložke. Naviac k emitovanému beta žiareniu trícia,
ktoré je absorbované tkanivom na relatívne velmi malom pries-
tore, môže mal značnú biologickú významnost transmutácia vo
díkového atómu na atóm hélia, ktorá môže uíahČií vznik chro-
mozómovej áberáeie a eventuálne viesí ku strate podstatnej
genetickej informácie prevádzanej štruktúrou chromozómov.
Väčšie poškodenia môžu Šalej rezultoval z relatívne velkej
hmotnostněj diferencie pri substitúcii -atómu *H za "*H v bun-
ke, ktorá môže maí srovnatelný účinok ako nasledujúca beta
emisia* Tieto hmotnostně vplyvy začínajú okamžite po substi-
túcii, skôr ako nastane rozpad atómu trícia. Pretože triolo-
vá vodná para vstupuje do organizmu rovnako rýchlo kožnou pe-
netráciou ako inhaláciou, toto predstavuje špeciálne nebez-
pečenstvo pre personál pracujúci s vysokými koncentráciami
trícia. Vodík je základný biochemický prvok a jedna z naj-
obecnejších zložiek ludského organismu, ktorý predstavuje
63 % všetkých atómov v mäkkých tkanivách a 10 % hmotnosti



- 124 -

ludského tela.

Ako zdroje kontaminácie životného prostredia tri čiom
v zúčaanej dobe vystupujú:
1/ vznik trícia v prírode
2/ jadrové explózie
3/ reaktory, íahkovodné i {ažkovodné
4/ závody spracovávajúce vyhořelé jadrové palivo
5/ závody na výrobu trícia

Iríciura môže vznikal v jadrových reaktoroch niekoíkými me-
chanizmami, z ktorých najvýznamnejšie sú:

1/ termálne štiepenie, ktorým vzniká trícium ako jeden zo
štiepnych produktov

2/ aktivácia. deuteria v iahkovodných i íažkovodných modero-
vaných reaktoroch

3/ neutrónový záchyt v materiáloch /chladivo, riadiace tyče
ap./

Relatívny význam daného reakčného mechanizmu vzniku trícia
bude závisiet na type reaktora, jeho charakteristike, dobe
činnosti a použití konštrukčných materiálov. V lahkovsdných
reaktoroch /typ VI/ je majoritným zdrojom trícia štiepna
reakcia v palive. Pre prírodný urán je pomer 1 atóm na cca
10* štepení, čo vedie k produkcii okolo 6.1OT3q trícia na
M tepelného výkonu za deň. V faškovodných reaktoroch /typ
11/ vzniká trícium predovšetkým neutrónovým bombardovaním
deuteria a predstavuje väčší zdroj trícia oko štiepenie.
V takomto reaktore bude trícium vznikať rýchlosťou niekoíko-
krát väčšou ako u lahkovodného reaktora a z toho vyplýva
väčšia závažnost tríciovej problematiky ako u reaktorov lah-
kovodných.

Z uvedeného je zrejmá závažnosť tríciovej problematiky
aj u našich JEZ. Preto výkon hygienického dozoru nad EBO sa
v prípade tríoia realizuje v zás&de dvoma smermi. Predovšet-
kým je to formou vydania limitov /limitu koncentračného a
bilančného - sumárneho ročného/ v spolupráci s vodohospodár-
skymi orgánmi a ich dôslednou kontrolou - hodnotením mesač-
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nýcn a ročných hlásení prevádzkovatela o vypustiaca vrátane

vypusti trícia do hydrosféry. V súčasnosti je tento limit

stanovený zvlášt pre komplex Al + VI, a avláaí pre V2 .

Odpadová voda z Al + VI je odvádzaná spolu a to otvoreným

kanálom Manivier do Dudváhu, zetiaí čo odpadová voda z V2

je odvádzaná železobetónovým potrubím "SOCOMAH" 800 mra o ka-

pacite 49ó l.s"1 priamo do Váhu.

Al + VI V2

koncentračný bilančný koncentračný bilančný

l.gS.lO^q.l"1 S.lS.lO^Bq.r""1 1.105Bq.l"1 l.lO^Bq.r

Tento spdsob dozoru je v podstate administratívny a ne-

umožňuje v zásade skutočnú kontrolu prevádzkovatela, predo-

všetkým dodržiavanie koncentračného limitu. Od r.1985 po zí-

skaní vhodnej prístrojovej techniky (kvapalný scintilačný

spektrometer HackBeta fy LKB, model 1211-012) sa vykonávajú

analýzy reálnych vzoriek hydrosféry a to:

Predovšetkým:

1/ vôd z nádrží pred ich vypustením do recipientu

2/ vôd recipientu /Manivier, Dudváh, Váh/

3/ pitných vôd z okolia 3B0 a KHS

4/ dažďových vôd

K týmto vzorkám pribúdajú v nepravidelných intervaloch prí-

ležitostné analýzy, príp. cielené analýzy /napr. sondy, tech

nologické médiá/.

Obsah 3 H v hydrosfére okolia EBO 1985 - 1937

zložka počet priemer variačně rozpätie

miesto_odberu analýz ,Bofa.l"___>_ B*lilIÍ — _

Manivier,Žlkovce 18 4080 16 - 6990

Dudváh, pred kanálov 18 129 0 - 1111

Dudváh, za kanálom 24 2229 0 - 17370

potrubie V2 .Madunice 18 3114 0 - 17189



105
223
304

26
0
20
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- 1988
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Váh, Hlohovec, Sereď 9
spad, £30, KHS - 12

pitné vody, okres, KHS 21

Uvedené výsledky dokumentujú prenos trícia odpadovou vodu

z E30 a jeho zrieäovanie v recipiente. Treba si ale uvedomil,

že tak ako je diskontinuálne vypúštanie nízkoaktívnych odpa-

dov z JES, tak aj naše analýzy predstavujú len momentálny stav

daného kontaminantu v meranom profile a zo získaných, v pod-

state náhodných kontrolných meraní nie je možné počítat ča-
sovo dlhšie bilancie úniku* ľrehladná tabulka však dokumen-
tuje, že v žiadnom pripade nebola dosiahnutí limitná povolená
koncentrácia, ani odvodený limit pre pitnú vodu vyplývajúci
z Vyhlášky 65/72 Zb. Pitné vody vykazovali obsah rádové de-
siatky 3q/l, priemer 304 uvádzaný v tabuíke výrazne ovplyv-
ňuje jedna studňa v Žlkovciach, majúca systematicky o 1 -
2 rády vyššiu aktivitu ̂ H. Táto studna ako zdroj pitnej vody
bola odstavená - nachádza sa v blízkosti toku Haniviera a v
súčasnosti sa už nepoužíva*

V r.1986 sa začalo so systematickým sledovaním obsahu
trícia vo výpustných nádržiach J3 V2 a cieíom ověřovat zabez-
pečenie neprekročenia koncentračného limitu /1O Bq/1/.'
Prevádzkovatel v zmysle vlastného manipulačného a prevádzko-
vého poriadku -zabezpečuje minimálne 30-násobné riedenie ob-
sahu nádrží nekontaminovanou vodou* Sumárne výsledky týchto
analýz:

rok počet analýz priemer variačně rozpätie
/nádrží/ kBq.l"1 kBq.l"

1986 150 361 7,4 - 2030,0
1987 166 390 75,0 - 3160,0

S ohladom na 30-násobné riedenie z výsledkov vidiet, že
z celkového počtu 316 nami vykonaných kontrolných analýz sa
jediný krát - v júni 1987 prekročil limit 100 kBq.1""1 a to
o minimálnu hodnotu 5,3 £• Pretože riedenie 30 x je minimal-
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ne prevádzkovo zaručené, je pravdepodobné, že v skutočnosti
tento koncentračný limit pretiahnutý nebol. Druhá najvyššia
koncentrácia ̂ H bola 2260 kBq.l" , pre ktorú už postačuje
riedenie 22,6 x. V r.lSóS boli výsledky v tomto smere ešte
priaznivejšie a neboli riedke ani prípady, kedy zriečíovanie
z hladiaka obsahu trícia nebolo vôbec potrebné*

* Analýzy vodných vzoriek zo životného prostredia ako aj
vody z nádrží, vykonané orgánmi hygienickej služby v zásade
potvrdzujú hlásenia prevádzkovateľa o uvolnovaax trícia do
životného prostredia. T nasledujúcej prehladnej tabulke uvá-
dzame velkosti výpustí trícia v r.1980 - 1987 pre Al,- VI,
Al + VI a v r.1984 - 1987 pre V2.

rok
55 z l imitu

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Al
x 10%q

10036,6
31,56

1471,5
4,63

10945,9
34,42

12480,4
39,25

14174,9
44,57

18513,6
58,22

16251,7
51,11

9085,4
28,56

VI
x lO^Bq

3756,4
11,81

2386,4
7,50

5914,3
18,60

6475,9
20,36

4727,0
18,86

7104,0
22,34

6570,4
20,66

6728,1
21,14

Al + VI
X lOTiq

13793,0
43,37

3857,9
12.13

16860,2
53,02

18956,3
59,61

18901,9
59,43

25617,6
80,56

28822,1
71,77

15813,5
49,69

V2
X lO^Bq

-
-
-
-
-
-
-

829,6
8,30

5463,8
54,64

8015,1
80,15

6926,5
69,26

Z presentovanýoh výsledkov vyplýva, i* Žiadna jadrová elekt

Jeho priemerne napínanie bolo 53,70 * pre Al q VI a 53,09 %
pre V2.
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Na záver niekoíko slov 1c používanej metodike. Odber
vzoriek vôd zo životného prostredia sme vykonávali vlastný-
mi prostriedkami v nepravidelných Intervaloch. Vzorky z ná-
drží SBO odoberali pracovníci SBO podlá našich požiadaviek.
Rádioohemické a radiometrické spracovanie a vyhodnotenie sa
komplexne vykonáva na odbore hygieny žiarenia KHS. Na samot-
nú analýza stačí cca 100 ml vzorky,ktorá sa predestiluje a
zmiešava s vhodným sciatilačaým systémom* Rutinne sa využí-
val scintilacný systém SLD - 3 1 , príp. Zostagel /Packard/,
Aqualuma a Lumagel. Pri analýzach bola používaná metóda in-
ternej štandardizácie roztokom HTO, resp. značeným toluénom,
aplikované aktivity tríeia boli okolo 10 kBq a pridaný objem
štandardného roztoku do vzorky 0,01 ml. Detekčné účinnosti
pre rôzne scintilacnó systémy sa pohybujú v intervale 18 -
44 56, objemy vzorky od 1,5 ml /SLD - 31/ po 10 ml. Pri ty-
pickej meracej dobe 20000 sek, «C = /? = 0,05 a e/~= 0,1 boli
dosiahnuté LLD 8,2 - 35,6 Bq/1, resp. kvantitatívny limit
26,3 - 114,2 Bq/1.

Sumárne možno konstatovat, že orgány hygienickej služby
na základe vlastných meraní potvrdzujú neprekračovanie kon-
oentračných limitov výpustí tríeia z EBO a tento závěr je
v súlade s hodnotením hladín tríeia vo vodách okolia £80*
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Ing. Uarie Š v a d l e n k o v á ,C3c.

datav krajinná ekologie ČSAV, České Eudejovice

MODELOVANÍ KINETIXY. TRANSPORTU FADIOCÉSIA V SYSTÉMU VODA

VODMl ROSTLINY,.

Čvod. Studiu kinetiky příjmu a vylučování radioizotopů cesia
makro- i mikrofytickými vodními rostlinami je věnována pozor-
nost z těchto hlavních důvodu:

- uvedené radionuklidy jsou po triciu a radioizotopech kobaltu
a jódu nejhojněji zastoupeny v kapalných výpustech z jader-
ných elektráren typu F#R /I,6/ a mají - zvláitS pak 1 3 7Cs -
pomSrnS dlouhý fyzikální a biologický poločas;

- vodní rostliny jsou Slunkem různých potravních řetězců, na
jejichž konci je Slovek;

- vodní rostliny z hlediska jejich biomasy, biogeografie, e-
kologie a schopnosti kumulovat radionuklidy jsou vhodnými
objekty pro použití v radioekologické i radiohygienické
kontrole.

Povaha mechanismu příjmu radionuklidu rostlinou z vody
může být pasivní (nematabolická) nebo aktivní (metabolická).
Pasivními procesy jsou difúze, konvekční tok, fyzikální aá-
sorpce a chemisorpce. Metabolické procesy jsou složité dSja,
jejichž průbSh je podmíněn mimo jiné přítomností enzymů*

Veličinou, která charakterizuje velikost kumulace prvku
vodní biotou, je bioakumulační faktor (EF). BF je definován
jako podíl koncentrace prvku nebo radionuklidu v organismu
nebo tkáni či pletivu (vztaženo na čerstvou hmotnost) a ve
vodS. U vodních rostlin (stejnS jako u vodních živočichů) zá-
visí sorpční schopnost na celé řadě faktorů. Mezi nejdůleži-
tější patří druh rostliny a její vegetační období, druh ra-
dionuklidu a jeho fyzikálněchesiická forma, velikost objemové
aktivity vody a její časový průběh, minerální složení vody,
pH vody, doba kontaminace, přítomnost Si nepřítomnost jiných
rostlin příp. živočichů, stagnace nebo pohyb vody, teplota
vody, atd.
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V průměru je sorpce radionuklidů vySäí u fytoplanktonu a
řas než u vyšálen makrofytických vodních rostlin. Mezi radio-
nuklidy, které jsou hydrofyty nejvíce aorbované, patří např.
3 2P, 6 OCo, 9 1Y, 5 9Je, l 4 4Ce (HF je řddově 10 4). Naproti tomu
-*'Ca patří do skupiny radionuklidů vodními rostlinami nejmé-

n5 sorbovaných (EF je řddově průměrně 10 ). Vodní rostliny
přijímají z vodní fáze v převážné míře prvky rozpuštěné ve
vodS /3»7,9/. Eioakuaiulační faktor nezávisí na koncentraci
radionuklidů ve vodě v rozmezí objemových aktivit 10 - 10^
3q.l" , ovšem za podmínky, že v roztoku není příliS velká
koncentrace stabilního nosiče /4/. Poměrně vysoké koncentrace
některých radionuklidů v roztoku konkurujících iontů (napře
radiocésium v roztoku obsahujícím draslík) aiohou mít vliv ne
BF, a čímž je nutno počítat při pokusech s přírodními vodaai.
Zjednodušený model tohoto jevu je ukázán v práci /9A

Sorpca radioizotopů cesia vodními rostlinami z vodní fá-
ze pasivními procesy probíhá obecně rychleji než metabolický-
mi procesy, přičemž rychlost kontaminace a dekonteminace vod-
ních rostlin je větaí v eutrofnlch vodách než v oligotrofních
/2/. PosěrnS veliké množství experimentálních údajů získa-
ných při studiu kinetiky kumulačních procesů ve vodní biotě a
nutnost schopnosti předpovědět tyto procesy i jejich důsledky
vedl k požadavku zobecnění jejich zákonitostí. Velmi perspek-
tivním směrem při řešení téte úlohy ae stalo eatesatickč mo-
delování děných procesí.

Modely transportu radiocéaia z vody do vodních rostlin.

Pro popis kinetiky transportu radionuklidů v systému voda -

biomasa vodních rostlin bylo použito koxpartsentových modelů

/5/. V takových modelech je modelovaný systém tvořen souhrnem

kompartmentů spojených aezi sebou jednosměrnými komunikacemi,

přičemž kompartsentem rozumíme určitý předmět zájmu (fázi

biosféry Si její součást) s přesně definovanými hranicemi,

který zahrnuje skupinu objektů stejného chování. Pokud se

systém voda - bioaasa nachází v konstantních vnějších podmín-

kách, lze kinetiku transportu radionuklidů popsat pomocí li-

neárního kompartraentového modelu, neboli systéxu obyčejných

diferenciálních rovnic 1. řádu s konstantními koeficienty.

V tomto modelu ae? dále předpokládá, Se
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1. V danér, čase jsou prostředí v kompartrnentech dobře promí-
chána, t j . vstupující radionuklid je v kompartmentu okam-
žitá a hoaogennš rozložen.

2. Transport radionuklidu z jednoho kospartmentu do druhého
je f-lzen donorem, t j . tok je úaSrný obsahu radionuklidu v
donorovén komparťnentu, ale nezávislý na obsahu akceptoro-
veho koapartT.entu .

První předpoklad je splněn prakticky tehdy, když rychlost ho-
aogennlho promíchání radionuklidu v kosparttnentech je mnohem
větší než rychlost sledovaných dějů. Druhý předpoklad je spl-
něn v případě, kdy objem bioaasy je zanedbatelně malý vůči
objemu vodní fáze a ne'oo v případě, kdy je poměr objetaů koa-
partaentů konstantní,

V ayatétr.u sestávajícím z n konipartcentů je obsah radio-
nuklidu (v jednotkách napv. Eq) X. v i-tčra kompartaentu v čase
t popsán rovnicí:

h 4i
~ i = - ( 'S + cio + ^ c i i K X idt M 1 0 i = l 1 J x

kde c- • je rychlost toku (v jednotkách s~ ) , která udává poměr-
nou čest obsahu i-tého korapartnentu přenesenou za jed-
notku čaau do j-tého konpartnentu Ctzv. transportní
koeficienty),

c-^ je rychlost toku z i-tdho kompartmentu do vnšjäího
-1prostředí (3 ) ,

1,1t) je tok radionuklidu (bq.3 ) do i-tého kompartraentu
z urc-itého vnžjSího zdroje,

A.J, je rozpadová konstanta radionuklidu Is ) .
rozdelení rostlinného cateriálu na nSkolik korapartnentů je
abstraktní operací. KomparVnent pfitora reprezentuje množství
radionuklidu s jistou identifikovatelnou kinetikou. Může tedy
být uríitou č/;atí rostliny nebo :r;£že být části celkového
množství radionuklidu v urJitán cheaickán stavu. Počet kom-
partasnti*, na Vrteré rozd51£^ie rostlinnou bion.isu (resp. cho-

vání radionuklidu v n í ) , se volí v závislosti nu ton, jak
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podrobně chceme kinetiku transportu radionuklidu popsat. Při
vyšší* počtu kosipartmentů (a to již větSím než 3) vsak musíme
pcčítat se značnými výpočetními obtížemi, která spolu s po-
měrně nevysokou přesností biologických experimentů a velkým
počtem aproximací snižují hodnotu modelu. Bylo ukázáno /5/, Se
dobře vyhovuje experimentálním údajům model, v němž vodní fáze
tvoří jeden kompartment a biomasa vodních rostlin (nekořenících
a úplně ponořených) dva korapartmenty.

Jestliže se vnější podmínky systému není a také růst bio-
masy není konstantní, pak je třeba pracovat s modely s časově
proměnnými parametry. Pokud známe fyzikální a biologický smysl
parametrů a móme potřebná data k jejich kvantifikaci (nap?-,
teplotu a osvětlení ve vodě, specifickou růstovou rychlost ros-
tlin, chemické složení vody apód.), lze časovou závislost pa-
rametrů modelu poměrně snadno odhadnout. Tento typ modelu byl
vytvořen a kvantifikován pomocí údajů z lokality nacházející
se v blízkosti jaderná elektrárny Jaslovské Bohunice /5,6/.
Sledovanou rostlinou byla v tomto případě vláknitá řasa Clado-
phora gloxerata a studovaným radionuklidea bylo ^ Ca. Při
tvorbě modelu se předpokládalo, že podíl hxotností obou Částí 5
(kompartmentú), na něž byla rozdělena hypoteticky celá biomasa
vodních rostlin, je konstantní. Měrná aktivita radionuklidu v
jednom kompartmentú x, je určována růstem rostlin a vratnou
sorpcí radionuklidu rostlinnou biomasou, kdežto ~ve druhém koa-
partaentu - x, - je určována rfistem a nevratnou sorpcí. Přitom
druhý kocpartment ner.í v bezprostředním styku s vodním prostře-
dím o objecové aktivitě * w a tok látek do něj je realizován
přes první koapartment. Matematické vyjádření modelu je násle-
dující:

dx.
— ± = - p(t). x.. + q(t). x , x,(t=o)=x,
dt x w í

(2)

dt

relifina x, t j . měrná aktivita odebraného vzorku rošt-
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linné biomasy, je rovna:
S. x x + x 2

x = . (3)
S + i

Pro parametry modelu platí:

P -

q = q(KD,^(tJ, xjj(t) ) , (4)

kde KJJ je difúzni transportní koeficient (a ),
M. je specifická růstová rychlost řas (a ),

je němá rychlost záchytu draslíku biomasou (s )
je koncentrace draslíku ve vodě (mg.l ),

T je teplota vody (°C) a
1 je hustota toku avětelné energie ve vodě (J.m .s ).

Model je citlivý zejména na změnu parametrů K Q I x*~ a x , za-
tímco obvyklá změna meteorologických podmínek (změny teplot a
oblačnosti) má za n&aledek změnu modelové měrné aktivity řas
maximálně o -203* Pro zvýšení predikční schopnosti modelu bude
treba určit Časovou závislost veličiny KD, která je v tomto
modelu pokládána za časově nezávislou.

DioakuMulaíní faktor v našem případě vychází několikaná-
sobně vyááí ne?, se uvádí v literatuře. Lze to vysvětlit pře-
devším tím, 2e v odebranén trsu řas i po pečlivém oplachovaní
zůatanou i odumřelé části rostlin, inkrustace CaCO- a kremiči-
tanu, nárůsty sinic apod.

Model popisuje příjem a vylučování Ca bioiaasou řas
Cladophora glonerata v daném vodnía prostředí dvěiaa poločasy,
jajichž velikost se v závislosti na vnějších podmínkách pohy-
buje kolen stfadních hodnot 0,t dne a 7 dní. (Poznamenejme, že
řádově je tato kinetika stejná i u fytoplanktonu ňnabaena va-
riabilis, kde byl model (1) s konstantními parametry
po.Tiocí 1 u boru torních experimentálních dut /5/.)
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Možnosti využiti navržených modelů v praxi. Výše uvedených
modelů lze využít mimo jiné v případě, Se vodní rostliny
slouží jako bioindikátory radioaktivního znečištění povrcho-
vých vod. Hodnocení kontaminace vodního toku nebo nedrže a
sebou nese řadu problémů spojených s proměnností a nízkou ú-
rovní aktivity vody. Obsahy radionuklidu jsou Často blízké
detekčníiTi limitům přístrojA. Proto obracíme pozornost k bio-
indikátorům, které integrují zvýSení aktivity vody a které
mohou vázat a kumulovat radionuklidy. Mezi hledisky, podle
nichž vybíráme vhodný bioindikátor, je na prvním mí atě veli-
kost bioakumulačního faktoru. Bále se bere v úvahu schopnost
odezvy indikátoru na vpouStení radionuklidů do vodního pro-
středí, snadnost odbSru vzorků, hojnost výskytu daného druhu
a jeho velké geografické rozšíření, stálost výskytu v doné
lokalitě, atd. Vodní flóra vesměs vyhovuje několika těmto
kritériím.

Na základě výsledků parametrizace modelu (2) byl pro pří-
padné účely monitorování vodního toku v okolí jaderné elek-
trárny Jaslovské Bohunice (Manivier, Dudváh) navržen interval
odběru řas Cladophora glomerata 1 týden s tím, Se v případě
neočekávaných přírůstků měrných aktivit řas bude třeba tento
interval vhodně zkrátit. Objemové aktivity rozpustných foreo
^ Ca ve vodě lze pak na základě modelu určit napr. pomocí
vhodné optimalizační metody /1O/.

Při řešení radioekologické a příbuzné problematiky lze
využít těchto modelů např. v případě, že sledujeme transport
radionuklidu v potravních řetězcích, kde je vodní flóra jed-
ním z jejich Článků. Navržené modely kinetiky příjmu a vylučo-
vání radionuklidu rostlinami budou tedy tvořit ččst modelu,
kterým bychots popisovali transport radionuklidu v celém po-
travním řetězci. Sledování kuaulace radionuklidu v jednotli-
vých článcích potravních řetězců přispívá také ke studiu je-
jich biologického působení na vodní ekosystémy. V této sou-
vislosti je třeba posoudit limitující faktory o způsoby, ja-
kými radioaktivní látky působí ve vodním prostředí na nejty-
pičtější druhy vodních organismů, a dále zjistit nejslabší a
nejcitlivější Slánky biocenózy, které xohou sloužit jako bio-
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indikátory. Získané poznatky jsou pak základen pro stanoveni
(podobně jako v radiohygienické praxi) radioekologickýeh no-
řen přípustných úrovní radioaktivního znečiätSní povrchových
vod, která by zajiStovaly noroální vývoj populací bydrobiontů.
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Povodí Labe Hradeo Králové

lag. Viktor Dvořák, CSc.
TESLA - Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky,

koncernová účelová organizace
Přemyšlení

Je diskutován způsob stanovení radla 226 ve vodě na
základě měření aktivity radonu v jednolitrovém scintilač*-.
ním detektoru OS 404 M TESLA-VÚPJT, k.ú.o. Přemyšlení. Ra-
don se převádí do detektoru cirkulačním způsoben v průběhu
provzdušňování vzorku vody.

1 tfvod

V roce 1962 byl vývojově ukončen Přístroj pro měření
koncentrace radia ve vodách typ NXA 212 v tehdejším n.p.
TESLA Liberec, VZ Přemyšlení. Od roku 1978 dodával OSP
Praha 9, závod Elektronika Horní Počernice Soupravu pro mě-
ření radia 226 ve vodě, typ HŠ-73 H/, což je aktuálnější
provedení přístroje HXA 212.

. Od roku 1985 lse koupit Detekční zařízení HE 1501
TESLA-VÚPJT /5/» které umožňuje snadné proměření scintilač-
ních detektorů DS 401 H, t.j. komůrek Lucesova typu, jejichž
objem je cca 125 c m . Jak známo, jedná se o sestavu tří ty-
pových dílů: scintilaSní sondy BS 9501 přišroubované ke
evětlotě8nému měniči HM 1201, do kterého se světlotěsně za-
kládají zmíněné scintilační detektory DS 401 H. Ke stanovení
radia 226 ve vzorku vody je použita emanometričká metoda
v modifikaci /I, 2,7, 5/, při které je záření alfa 2 2 2Rn
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a j oho rozpadových produktů detekováno scintilačním způ-
sobem.

V průběhu roku 1988 je dokončován v TSSLA-VtfPJT vý-
voj Detekčního zařízení NS 1502* ktorá se od typu HE 1501
l i š í dvouvantilovým sciatllačníra detektorom DS 404 U, j e -
ho 5 objem je cca 1000 cm •

K Detekčnímu zařízení ITS 1301 a HS 1502 so připojuje
vyhodnocovací jednotka. Její funkci splňují všechny typy
jednokanálových spektrometrů vývojově ukončených v TESLA .
VÚPJT, nšřič nízkých aktivit alfa, beta NA 6201 a tříkaná-
lová spaktrometrická jednotka NV 3201 s r.apáječem. (U po-
slednú jmenovaného přístroje jo nutná provést úpravu jed-
noho kanálu na integrální režim vyhodnocení, což současným
i budoucím.uživatelům tohoto přístroje odborně provede
TESLA EĽTOS OZ DIZ, servis přístrojů jaderné techniky).

Rostoucí požadavky na stanovení obsahu radia 226 ev.
radonu 222 vo vzorcích vody vyžadují vybavit pracoviště těmi
detekčními a vyhodnocovacími jednotkami, které j a umožní .
v rámci přijatelných pořizovacích nákladů splnit. Porovna-
jír-li sa výše uvedené typy přístroj i , pak aevýhodou typu
HS-73 (1EU 212) j e dvouhodinová doba, po kterou probíhá
precipitace a kdy soupravu nelze využít k měření další pre-
cioitační komory. Nevýhodou zařízení 113 1501 je časová ná-
ročnost přípravy vaorku (zkonceatrovani radia) /5/ . Před-
ností zařízení HE 1502 je dobrá celková detekční účinnost a
vetš í objem scintilačního detektoru BS 404 M. Dostupnost;
vyhodnocovacích jednotek, které obvyklo patří k základnímu
vybavení radiochemické laboratoře každého povodí je před-
ností obou zařízení. Proto bylo navrženo, aby stávající .
cirkulační okruh soupravy HS-73 byl použit pro plnění de-
tektorů DS 404 M. Předpokládáme-li dobu plnění jednoho de-
tektoru DS 404 M 20 min a dobu měření 20 min , pak za
osmihodinovou pracovní dobu lze proměřit 12 vzorků v zaří-
zení HE 1502 vzhledem ke 3 až 4 vzorkům v soupravě HŠ-73.
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Stanovení pracovních podmínek a ověření tohoto návrhu
v praxi je náplní tohoto sdělení.

etalonu

Pro vyhotovení standardních roztoka byly použity
kapalné etalony 6Ra typu EB (ÚVVYR Praha). Při jej ich .
přípravě se dbalo pokynů normy ÍSUP PHU 83 0503. Byly při-
praveny dva typy standardů: .

#
Prvým typem je emanační nádobka ČJK 632 442 116 010 (Labo-
ra Praha), ve které je radioaktivní roztok o celkovém ob- .
jemu 25 cm3. Aktivita radia 226 je 47.46.10"12 gRa + 1,8 %.
Kádobka aa vstupu a výstupu je uzavřena kohoutem typu
HZ 19/26.
Druhý typ standardu je promývačka podle Drechalera (objem
1000) s nástavcem, na jehož vstupu a výstupu jsou nasunuty
hadice Kovoplast uzavírané tlačkami. Ob jem. radioaktivního
roztoku je 1000 cm3, aktivita radia 226 4O,54.lO~12 gRa
± 2,5 %•

Pro určení pracovního bodu detekčního zařízení
HB 1502 (v polovině plošiny poSítací charakteristiky) byl.
vyhotoven pracovní etalon v provedení standardu prvého ty-
pu o aktivitě cca 1.10**° gRa.

2.2 Základní vztahy

VySerpá-li se detektor 18 404 H na tlak 60 kPa a na-
pustí-li se radonem ze standardu prvého typu, pak celková
detekční účinnost se vypočítá ze vztahu (1) /5/:

ľ l !!&> \ t
3
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kde "1 -t a celková detekční účinnost vyjadřující účinnost
jedné částice alfa

HU a celkový počet impulsu měřeného standardu prvého
typu za dobu tj (a)

Hw » celkový počet Impulsů pozadí za dobu t^ (a)
X a přemSSová konstanta pro radon 222 - 0,00755 h" 1 .
tj, a časový interval (h) f během kterého dochází k hro-

madení radonu ve standardu
t« • časový interval (h) od okamžiku převedení radonu

z promývačky do detektoru do zahájení maření
t 3 = doba měření (h); t ? - tj/3600

aktivita radia 226 standardu (Bq)

Pro *2 • 24 a t j « 20 min je hodnota druhého zlomku cca

. Za?oj£-li se detektor do cirkulačního okruhu (detek-
tor-Serpadlo-vysoušeč, který není u detektoru OS 404 H
nutný - standard druhého typu - detektor), pak lze stanovit
aktivitu Ra ve standardu druhého typu ze vztahu (2) /4/:

* =.2 k - • . . • 3.
ARa V D - A í "

(2)

kde YJJ a objem scintilačního detektoru 18 404 M v nebo
precipitační komory (11)

Yg - celkový objem vzduchu v cirkulačním okruhu
V- - V a + V - o kT o H O

( 3 )

V Q • pracovní objem čerpadla + objem vzduchu ve
spojovacích hadicích + objen detektoru + objem
nad roztokem o v nástavci + objem vzduchu vs
vysoušeči n v nástavci

objem roztoku standardu (11)
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k » rozdělovači koeficient (k» objemová aktivita ra-
donu ve vodě/objemová aktivita radonu ve vzduchu)
udává teplotní závisloat rozdělení aktivity rado-
nu /3,4,6/. T oblasti laboratorních teplot je jeho
změna uvedena v následující tabulce I.

Teplota roztoku (°C)
'Rozděl, koef. k

10 20 30 40
0,35 0,25 0,20 0,16

Tabulka I . - Hodnoty rozdělovacího koeficientu v sá-
visloati na teplotě roztoku /6/

Detekční a precipiteční dSinnoat preciplteSní komory DÚPK
/4/ soupravy H3-73 lze stanovit poaocí standardu drahého
typu* Platí

UVedené vztahy (1), (2) a (4) umožňují stanovit aktivitu
standardu ze známých detekčních účinností a naopak.

2,3 £odmínk7.jBěření

Souprava HŠ-73
Vo- 5,456 1; V„ 0 - 1 1; k» 0,25 pro t- 20 °0, V V W H - 0 "
- 5,7 1, V 5 i ^
WÍKB-3,79 %, t^UO h, t2- 2 h, t,- 20 min, pozadí nb« 0,1 min

Detekční zařízení HE 1502

T o - 1,456 1 , V „ o - l l , b 0,25 pro t - 20 °C, T f - T o

l » 7 *• V 0 * 9 8 5 x

-1

141 h, t 2 - 2 h, t 3 - 20 min p^adí nb« 1,28 min"1
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Pro aoupravu HS-73 výrobca definuje DÚPK vztahem
( 4 ) . Její hodnota je v rozmezí 6 aa 7 % /4/. Každý uživa-
t e l aoupravy může DÚFS stanovit pro konkrétní podmínky
měřeni: ' « 0 » VT, teplota okolí. Pro zvolené podmínky
měřeni byli v minulosti stanovena KJFK 3,79 %. Kontrolní
měření atandardu druhého typu dalo výaledek v rozmezí
atatiatieké chyby. Kalibrační konstanta aoupravy HS-73
je 0,0379 a"1, Bq"1.

Pro sařísaei HB 1502 byla pomocí atandardu druhého
typu stanovena <J2

 a ^ ° *• ř r o *u*° hodnotu lze aktivitu
neznámých vzorků ve smyslu vztahu ( 2 ) . Kalibrační kon-
stanta zařízení HE 1502 je 1,2 a . Bq .

Porovnáme-li oba typy přístrojů např. podle nej-
menší výsnamné objemové ektlvity a_. ľbl pro dvaceti-
minutové měření vzorku a pozadia u^ • 2,33 dostaneme:

= 102 mBq.l"1 . . . . HŠ-73
a 11,6 mBq.l'1 ....1IB 1502

Závěrem upozorníme na jedno zajímavé zjištění:
Účinnost sclntilačního dvouventilového detektoru va tvaru
komory, t.j. OS 404 M lze atanovit dvěma způsoby, které
se liší převodem radonu ve smyslu vstanu (1) a (2).
Závislost mezi ̂  a <J2 je daná faktorem 3

V

T/V D.
Výsledky měření se standardem prvého typu tento závěr
nepotvrdily. Jsme toho názoru, ie pro cirkulační způsob
plnění je hodnota rozdělovacího koeficientu k jiná než
Je uvedeno v /3/ t /4/.
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3 Závor

V TESLA-VdPJT f k.ú.o. Přemyšlení končí vývoj
DetekSoího sařísení HE 1502 určeného pro siření radonu
v ovzduší. Předložená práce zvažuje možnost jeho dalSího
použití ke stanovení radia 226 ve vodě pro cirkulační
způsob převodu radonu. Z důvodu probíhajícího vývoje
uvedeného seřízení v TBSLA-VÚPJř a překrývajícího se
torní nu předání rukopisu do sborníku! autoři pause
ukásali na problémy související s navrženou metodou odbě-
ru, měření a vyhodnocení. Dosažené výsledky jsou natolik
.sajíaavé, Se autoři považují sa svoji povinnost v před-
stihu zájemce informovat. Analysa těchto a dalších výsled-
ku bude zveřejněna při přednášce.
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