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PfefHOS VtZKDMD K ROZVOJI VODNÍHO BODHHlAfcSTVf

Ing. Adolf M a n s f e 1 d , CSc.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha

Uspořádáním konference ve dnech 18. a 19. dubna 1990 jsme si připo-
menuli 70 let činnosti jednoho z nejstarších československých výzkumných
ústavů, Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze. Založen byl již v
roce 1S19 jako Státní ústav hydrologický a svou činnost zahájil 13. října
1920. I když se v ni zaměřil nejprve na hydrologii jako základní vědeckou
disciplínu v odvětví vodního hospodářství, k výstavbě jeho první budovy v
Praze-Podbabě vedla především potřeba hydrotechnického výzkumu, převáž-
ně modelového, souvisejícího s tehdejší výstavbou vodních cest.

Koncem druhé světové války a zejména po ni se výrazně posílila kapa-
cita ústavu s ohledem na potřebu řešení úkolů zdravotně vodohospodářské
povahy. Nejen tato, v podstatě zcela nová oblast činnosti ústavu, vyvolaná
poválečným rozvojem, ale především tehdejší důraz na hydroenergetickou
výstavbu si vyžádaly podstatné rozšířeni budov ústavu, k němuž došlo zhru-
ba v letech 1945 - 1950.

Širší zaměření činnosti ústavu se obrazilo i při změně jeho názvu v ro-
ce 1951 na Výzkumný ústav vodohospodářský. V Bratislavě, Brně a Ostravě
vznikala a rozvíjela se oddělená pracoviště, z nichž postupně vznikaly po-
bočky ústavu. Z bratislavské pobočky se v roce 1968 stal samostatný ústav.

Po začlenění Střediska rozvoje vodního hospodářství se v ústavu řeší i
problematika plánování, rozvoje a ekonomiky vodního hospodářství. Dnem 1.
ledna 1976 byl k němu přičleněn též úsek rozvoje hospodařeni s vodou, kte-
rý se oddělil od inženýrského podniku Vodohospodářský rozvoj a výstavba.
Došlo tím k významné změně v činnosti ústavu, jehož úkoly zahrnuly i řeše-
ní problematiky rozvoje vodního hospodářství. Poslání ústavu bylo vymezeno
novým statutem. Podle něho je úkolem ústavu řešit výzkumné, vývojové a
rozvojové problémy vodního hospodářství tak, aby se důsledně vytvářely
předpoklady a aktualizovaly podklady pro věcnou a odpovídající aplikaci do-
saženého poznání v praxi.

Koncem padesátých a začátkem šedesátých let zaznamenal podstatný
rozmach i výzkum radioaktivity vod, jenž úzce souvisel s rozvojem využívá-



ni atomové energie po druhé světové válce. Intenzivní těžba a zpracování
radioaktivních surovin měly i své negativní stránky v produkci radioaktiv-
ních odpadů nejrůznějšího složení a následném znečištěni životního prostře-
dí. Je proto přirozené, že se problematikou radioaktivity musel zabývat i
vodohospodářský výzkum.

Již v letech 1957 - 1964 se sledovalo množství odtékajících radioaktiv-
ních vod. Získané údaje byly pochopitelně neúplné vzhledem k tehdy ome-
zené možnosti užití analytických metod a přístrojovému vybavení. Přes tyto
potíže však dosažené výsledky umožnily porovnat jakost odtékajících vod se
zdravotně vodohospodářskými požadavky a orientačně vypočítat látkové bi-
lance v odtékajících vodách, zejména s ohledem na radium-226 a uran.

Po této první fázi, zaměřené na evidování zdrojů radioaktivního znečiš-
tění z hlediska kvalitativního i kvantitativního, následovaly práce zabývající
se vlivem vypouštění důlních vod na jakost vody v povodích Ohře, Mže, ti-
tavky, Berounky, Nežárky a Ploučnice. Stranou nezůstal ani výzkum radio-
aktivity vod vodárenských nádrží a posouzení vlivu těžby na toky povodí
Svratky F. Jihlavy.

Ucelenou součástí uvedené problematiky byl i výzkum radioaktivity pod-
zemních vod; především byl sledován radon-222, radium-226 a uran. Ke spl-
nění všech úkolů v této oblasti bylo třeba doplnit metodickou základnu radio-
logické analýzy vod a prohloubit funkci VÚV jako metodického centra vodo-
hospodářských radiochemických laboratoří. K tomu postupně došlo počátkem
šedesátých let, kdy se vytvořilo samostatné oddělení, jež se začalo uplatňo-
vat i v radiologické oblasti analytického systému vodohospodářských labora-
toří, a to výzkumem a vývojem nových metod, přípravou a zpracováním jed-
notných předpisů, přípravou pro normalizaci, odborně metodickým řízením
laboratoří a servisem speciálních, zvláší náročných analytických metod pro
vzorky vod, kaly, dnové sedimenty a biomasu. Metody zahrnovaly vedle cel-
kových aktivit alfa a beta i postupy pro zjištování jednotlivých radionuklidů
radia-226, radonu-222, uranu, thoria, otova-210 a později i stroncia-90 a ce-
sia-137.

Rozvoj analyticko-detekčních metod umožnil postupně zapojení VÚV do
programu posuzování vlivu vysokých úrovní radioaktivity atmosférického spa-
du v letech 1963 - 1964 i následného sledováni radioaktivity všech význam-
ných zdrojů pitné vody. S poklesem aktivity spadu v dalších letech byla pak
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pozornost výzkumníků postupně orientována na problematiku chování radio-
aktivních látek ve vodním prostředí s cílem zjisiit vliv zdrojů znečištěni na
povrchové vody a stanovit požadavky na omezeni jejich škodlivosti. Součás-
tí výzkumného zaměřeni se stala od roku 1964 i problematika radioekologie
vodních organismů.

V sedmdesátých letech pak s přihlédnutím k nutnosti aktivní účasti re-
sortu vodního hospodářství při zabezpečováni výstavby jaderných elektráren
na straně jedné a ochrany vodních zdrojů na straně druhé přistoupil ústav
k podrobnému průzkumu jakosti povrchových a podzemních vod a dalších
komponent vodního prostředí v lokalitách vybudovaných či plánovaných ja-
derných elektráren. Výzkumní pracovníci sledovali radioaktivní znečištění
vody v tocích a zkoumali migraci radionuklidů v některých úsecích těchto
toků. K tomu ovšem bylo třeba zajistit řešení dalších problémů, jako např.
odběru vzorků, stanoveni analytických metod a koordinace těchto metod v
mezinárodním rámci, unifikace a normalizace atd. K zabezpečení všech těch-
to úkolů byl v ústavu založen program výzkumu vodohospodářské problema-
tiky jaderných elektráren.

Problematika vodohospodářského výzkumu je již dnes velmi široká a s
dalším rozvojem společnosti její složitost ještě vzroste. Současné začlenění
ústavu v resortu životního prostředí poskytuje ústavu příznivé podmínky
pro jeho činnost a další rozvoj. Všichni víme, že i ve vodním hospodářství
docházelo z řady příčin ke střetům mezi požadavky hospodářského rozvoje a
požadavky na zachování nezávadného životního a vůbec přírodního prostře-
dí. Dlouhodobé nedoceňování vody nejen jako významné složky životního pro-
středí, ale i jako součásti potravy vedlo k tomu, že převládl spíše důraz na
zajištění jejího dostatečného množství než na její potřebnou jakost. Té neby-
la věnována dostatečná péče. Proto dnes mezi hlavní cíle státní vodohospo-
dářské politiky patří zabezpečení dodávky pitné vody v potřebném množství
a v požadované jakosti, podle hesla "kvalitní pitná voda pro všechny", a
též ochrana zdrojů povrchových a podzemních vod i racionální způsoby jejich
využití a zlepšení jejich kvality.

Průběh i závěry konference ukázaly, že pracovnici Výzkumného ústavu
vodohospodářského T. G. Masaryka mají k naplňování těchto cílů co říci.
Disponují nejen potřebnými vědeckými poznatky, ale přicházejí i s iniciativ-
ními návrhy a jsou dobře připraveni k zajištování úkolů vodohospodářského
výzkumu v budoucnosti.
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VÝZKUM VLIVU JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEilELlN NA HYDROSFÉRU A DALŠÍ

SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘED!

Ing. Eduard H a n s 1 f k , C S c , Ing. Adolf M a n s f e 1 d , C S c ,
RNDr. Jaromír J u s t ý n , C S c , Ing. Břetislav J e d l i č k a ,
C S c , Ing, Miroslav R u d i š , CSc.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha
RNDr. Jan P r o c h á z k a
Český hydrometeorologický ústav, Praha
Ing. Václav L o c h m a n , CSc
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady
Ing. Emanuel M a t o u š e k
Výzkumný ústav pro zúrodnění zemědělských půd. České Budějovice

Státní úkol N 03-331-867 "Výzkum vlivu jaderné elektrárny Temelín na
hydrosféru a další složky životního prostředí" byl zařazen do plánu RVT v
roce 1989. Ve stručném sdělení je uvedeno základní členéní úkolu, řešitelské
organizace, spolupracující organizace a hlavní cíle řešení resp. realizační
výstupy. Souhrnný přehled nákladů je uveden v tab. 1.

Základní členění úkolu pro dvě alternativy 2000 a 4000 MW, projednané
na úrovni oponentního řízení metodik jednotlivých úkolů počátkem roku 1990
je následující:

DÚ 01 Výzkum vlivu JETE na ovzduší a vodní prostředí (VÚV, ČHMÚ)
DÚ 02 Výzkum hlavních procesů a faktorů ovlivňujících kvalitu vody se

zvláštním zaměřením na změnu kvality v nádrži Orlík v důsledku vy-
pouštění odpadních vod z JE Temelín (VÚV)

DÚ 03 Výzkum teplotního režimu Vltavské kaskády (VOV)
DÚ 04 Vztahy mezi areálem JETE a jihočeskými pánvemi s ohledem na vy-

užívání zdrojů podzemní vody (VÚV)
DO 05 Vliv provozu JETE na kvalitu půdy a vegetace (VtFZZP)
DÚ 06 Vliv provozu JETE na lesní ekosystémy a jejich ekologické působeni

(VÚLHM)

Hlavním obsahem řešení jednotlivých dílčích úkolů je v případě:

DÚ 01
Výzkum vlivu provozu JETE na klimatické poměry Jč kraje zaměřený na
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- výpočet meteorologických charakteristik z vybraných klimatologických a
srážkomérných stanic v okruhu ca 50 km oá jaderné elektrárny Temelín
(stanice z jihočeského a středočeského kraje) pro zmapováni stavu klima-
tu před zahájením provozu této elektrárny

- výpočet přenosu tepla a vody z chladících věží jaderné elektrárny Teme-
lín podle matematických modelů transportu nečistot v ovzduší, které vy-
pracoval Slovenský hydrometeorologický ústav, Český hydrometeorologic-
ký ústav a Matematicjio-fyzikální fakulta UK Praha pro zjištění možného
ovlivnění klimatických podmínek v jihočeském kraji po zahájení provozu
JETE

Výzkum vlivu provozu JETE na kvalitu srážkových, povrchových, pod-
zemních vod a materiálů vodního prostředí sleduje získání komplexních před-
stav o kvalitě vod a materiálů vodního prostředí v hydrochemických, biolo-
gických a radiologických ukazatelích kvality u uvedených druhů vod a dále
dnových sedimentů. Systém sledování srážkových vod vychází ze sítě KHS
OHZ v Českých Budějovicích s návaznosti na stav v předčernobylském a po-
černobylském období. Kvalita povrchových vod je sledována v profilech na
Vltavě a přítocích a sledovány "radioaktivní" i "neradioaktivní" ukazatele.
Sledováni kvality pitných vod je vázáno na úpravny povrchových a podzem-
ních vod včetně výzkumu měrných aktivit vodárenských kalů a filtračních
náplní.

Dnové sedimenty případně bioraasa byly vybrány jako důležité indikáto-
ry změn kvality vodního prostředí za delší období.

Cílem řešení je získat referenční úroveň širokého spektra ukazatelů pro
hodnocení stavu vodního prostředí po uvedení JE Temelín do provozu. V řa-
dě případů i vstupní údaje pro řešení ostatních dílčích úkolů včetně okrajo-
vých podmínek pro modelové zkoušky zaměřené na rozdělení radioaktivních
látek mezi vodou a pevnými látkami ve vodním prostředí apod.

V rámci DĎ 01 byly navázány rozsáhlejší spolupráce s ČSAV UKE (ing.
M. Obdržálek, C S c ) , KHS České Budějovice (Ing. J. Matzner, C S c ) ,
VOPEK Praha (RNDr. P. Horáček, C S c ) .

DO 02
Výzkum hlavních procesů a faktorů ovlivňujících kvalitu vody v důsled-

ku vypouštění odpadních vod z JE Temelín je zaměřen na - radiochemoekolo-
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gické působení na vodní organismy v návaznosti na přípustné ukazatele zne-
čištění povrchových vod podle nařízení vlády č. 25/75 Sb. a zákonitosti vzá-
jemného působení vodních ekosy iémů s radioaktivním a chemickým prostře-
dím. Výzkum je zaměřen na sledování v terénu (změny vodních společenstev
ve vybraných profilech) a modelových podmínkách - studium distribuce a ki-
netiky kumulace vybraných radionuklidů v neprůtočných vodních systémech
a matematické modelování radionuklidů v systému voda - dnový sediment -
vodní rostliny.

Výzkum bude dále zaměřen na poznání změn struktury a kvality auto-
trofních organismů v průběhu roku pro posouzení vlivu vypouštěných odpad-
ních vod z JETE na biologické parametry kvality vody včetně fotos/ntetieké
aktivity řas. Zkoumán bude obsah fosforu jako limitujícího prvku pro eutro-
fizaci za stávající situace v orlické nádrži a prognóza vlivu hněvkovické ná-
drže. Dále bude provedena inventarizace rybí obsádky a stanovení obsahu
cizorodých látek v hlavních složkách vodního ekosystému nádrže Orlík.

Součástí řešení je i posouzení upravitelnosti vltavské vody z hlediska
humir.ových, ligninsulfonových látek a dalších ukazatelů jakosti.

Pro zabezpečení těchto úkolů je navázána spolupráce s Hydrobiologickým
ústavem tSAV v Českých Budějovicích (RNDr. V. Straškrabová, D r S c ) ,
UKE ČSAV v Českých Budějovicích (Ing. M. Švadlenková, C S c ) , VÚRH
Vodňany (Ing. J. Vostradovský, C S c ) .

DO 03

Výzkum teplotního režimu s cílem vytvoření výpočetního systému - pro-
gramu včetně detailního software - pro sledování změn teploty vody v Vltav-
ské kaskádě pod účinkem obou variant výkonu JE Temelín. Systém by měl
umožnit předpověď teploty vody v exponovaných místech, především v nádr-
žích Orlík a Slapy a v profilu Praha-Podolí, při extrémních hydrometeorolo-
gických situacích. Výpočetní systém umožní rovněž posouzení šířeni nežádou-
cích příměsí, které se dostanou výpustmi JETE na počátek vzdutí nádrže
Orlík.

Využití stochastického modelu bude zejména pro stanovení pravděpodob-
ných oblastí, do kterých se dostanou nežádoucí kontaminované částice po ur-
čité době zdržení. Další využití modelu bude v odhadu fluktuací rychlostí a
jejich statistických charakteristik, což úmorní posoudit dynamiku vltavských
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nádrži a tím i siřeni částic v nich. K ověřeni se využije i dosavadních měře-
ní rozděienl teploty ve Vltavské kaskádě prováděné ve spolupráci s Podnikem
Povodí Vltavy a výsledků dalších pracovišf. Budou stanoveny oblasti, ve kte-
rých dochází ke zkratovým proudům a tím vypočtena skutečná doba zdrženi
vody v nádržích. Spolupráce je navázána i se Signou Olomouc.

DO 04
Vztahy mezi areálem JE Temelín a využíváním zdrojů podzemní vody bu-

dou především řešeny v návaznosti na informace zahrnující:
- druh, množství a charakter kontaminujících látek, které jsou produkovány

JE za běžného provozu a v havarijních situacích
- podrobné znalosti o geologických a hydrogeologických poměrech v zájmovém

prostoru JE Temelín, včetně údajů o zóně aerace a půdním pokryvu; hlavni
důraz bude kladen na objasnění komunikačních cest v oblasti krystalinika a
porézních strukturách a dále na procesy proudění v zóně aerace

- údaje o chování radionuklidů v různých horninových prostředích a zjiště-
ni transportních parametrů těchto prostředí

- evidence všech vodárenských zdrojů, zhodnocení jejich důležitosti, pozice
v rámci hydrogeologické struktury a získání dostupných údajů o jejich ja-
kosti především s ohledem na potenciální znečištěni produkované JE Teme-
lín.

Cílem je vyřešeni vztahu mezi areálem JE Temelín a jihočeskými pánvemi
s ohledem na využívání zdrojů podzemní vody za běžných provozních podmí-
nek a za havarijní situace, zahrnující zhodnoceni možností ohrožení hlavních
zvodní a vodárenských zdrojů i místního významu a navržení resp. doplněni
monitorovací sítě podzemních vod v zájmovém území.

Spolupráce byla navázána se Stavební geologií Praha, Vodními zdroji
Praha, JčVaKem České Budějovice a dalšími organizacemi.

DO 05
Problematika sledování kvality zemědělské půdy a vegetace pod vlivem

působnosti JE Temelín vychází ze specifických parametrů z oblasti půdní fy-
ziky, chemie, biochemie a cizorodých látek. Výzkum bude vycházet ve vybra-
né síti stacionárních stanovišt z podrobného hydrologického zmapováni zájmo-
vého územ! a zjištěni meteorologických charakteristik území a ostatních výše
uvedených charakteristik. Na základě stanovení podkladových materiálů zej-
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ména mezních parametrů půdně-ekologických charakteristik bude vypracován
návrh pro hodnocení kvality zemědělské půdy a vegetace jako základ pro o-
věřování resp. sledování vlivu a změn těchto charakteristik v podmínkách pc
uvedení JE Temelín do provozu a optimalizaci návrhu.

DÚ 06
Přehled porostních, Etanovištních a funkčních poměru lesů v okolí JETE

a výběr reprezentativních ploch bude získáván pro kot.iplex.ni hodnccení sta-
vu porostů a jejich růstu pro studium hlavních faktorů prostředí podmiňují-
cích vývoj lesních ekosystémů a jejich působení na mimoprodukční funkce
(vodohospodářské, rekreační). V této oblasti je navázána spolupráce s Dsta-
vem pro hospodářskou úpravu lesů.

Další oblastí výzkumu je problematika bioklimatických poměrů oblasti a
porostní klima výzkumných ploch k stanovení změn klimatu vlivem provozu
JE Temelín uvnitř lesních porostů a jejich bezprostředním okolí.

V oblasti radioaktivních látek bude zkoumán spad radionuklidů a jejich
akumulace v lesních ekosystémech. Pro objektivní posouzení akumulace radio-
nuklidů budou vybrány experimentální plochy a sledovány dřeviny, mecho-
rosty, na vybrané lokalitě myši.

Spolupráce byla navázána s UKE ČSAV České Budějovice (Ing. L. Ko-
nečný, CSc.) a Výzkumným a vývojovým ústavem uranového průmyslu ve
Stráži pod Ralskem (RNDr. P. Anděl, C S c ) .

Hlavni cíle řešení dílčích úkolů jsou formulovány v šesti realizačních
výstupech:

R 01 Uplatnit soubor výsledků pro hodnocení jakosti srážkových, povrcho-
vých a podzemních vod v okolí JETE

R 02 Vydat metodický pokyn pro kontrolu a hodnocení vlivu provozu JETE
na hydrosféru

R 03 Upřesnit manipulační řád nádrží Vltavské kaskády s ohledem na vliv
provozu JETE

R 04 Uplatnit soubor výsledků pro hodnocení klimatických poměrů v Jč kra-
ji

R 05 Vydat metodický pokyn pro hodnocení kvality zemědělské půdy a ze-
mědělské výroby v okolí JETE
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R 06 Vydat metodický pokyn pro kontrolu a hodnocení vlivu JETE na lesní
hospodářství Jč kraje

s tím, že na zabezpečení R 01 se v rozhodujíc! míre bude podílet DO 01 eta-
pou 03; R 02 zejména DO 02 a D(J 04 i s využitím výsledků DÚ 01; R 03 pře-
váné DO 03; R 04 DU 0i etapou 02; R 05 s využitím výsledků DO 05 a R 06
s využitím výsledků DO 06. Nad rámec TES byly akceptovány požadavky KHS
fceské Budějovice zaměřené na sledování druhotných vlivů odpadních vod JE
Temelín na biologické procesy rozkladu a produkce organických látek v nádr-
žích Vltavské kaskády a na rozšíření sledováni ve všech ukazatelích jakosti
v povodí Vltavy pod nádrží Orlík po profil Praha Podolí včetně hlavních pří-
toků Sázavy a Berounky jako podklad pro hodnocení vlivu na odběr vody pro
Prahu.

Řešitelé předpokládají, že vzhledem k aktuálnosti jaderné-energetického
programu u nás, diskusi k ni i v mezinárodním měřítku, budou v průběhu
řešení vznášeny další požadavky na doplnění a rozšíření náplně jako tomu by-
lo např. při zohlednění varianty 2000 MW ve srovnáni a původni variantou
4000 MW, úpravou řešeni na základě jednáni s odborníky z MAAE apod. Pří-
padné náměty na modifikaci zadání očekáváme i od diskuse k přednesené pro-
blematice na této konferenci a to je hlavním důvodem pro prezentaci příspěv-
ku v okamžiku, kdy byly získány teprve výsledky počátečních měření v te-
rénu i laboratořích.
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Tabulka č. I
Rozdělení nákladů podle dflčich úkolů a roků v tis. Kčs pro řešitelské organizace dilMch úkolů (RO) a
kooperující organizace (HO)

TMI • —

VOV.CHMO
ox
VÚV Pha
02

VÚV Pha
03
VĎV Pha
04
VOZZP
05
VOLHM
06

Celkem

1989

RO

180

180

100

300

650

140

1550

HO

150

150

50

150

200

50

750

1990

RO

350

350

200

610

930

650

3090

HO

150

150

50

250

300

200

1100

1991

RO

350

350

200

610

930

560

3000

HO

150

150

50

250

300

200

1100

1992

RO

350

350

200

610

930

510

2950

HO

130

130

50

150

300

200

960

celkem

RO

1230

1230

700

2130

3440

I860

10590

HO

580

580

200

800

1100

650

3910

celkem
- HO+RO

1810

1810

900

99.10

4540

1510

14500
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VLIV KVALITY VODY VE VLTAVĚ NA PROVOZ JADERNÉ ELEKTRÁRNY

TEMELÍN

Ing. Václav H a n u š
České energetické návody, koncern, Jaderná elektrárna Temelín

Úvod

Základním technologickým mediem jaderné elektrárny typu PWR je vo-
da. Energie získaná štěpením uranu v aktivní zóně reaktoru je odváděna vo-
dou do parogenerátoru. Zde se přenáší tepelná energie z vody primárního
okruhu do vody sekundárního okruhu za vzniku páry, která pak vykonává
práci v turbíně. Kondenzační teplo, jež je nutné ve shodě se zákony termo-
dynamiky odvést ze sekundárního okruhu, se přenáší opět vodou a to z kon-
denzátoru turbíny do chladicích věží. Zde se odevzdává do atmosféry ve for-
mě výparného tepla vody. Z tohoto nástinu technologie výroby elektřiny z
jádra je patrný nesmírný význam vody, její kvality i kvantity. V dalším se
pokusím objasnit, jak může kvalita vody ovlivnit chod JETE.

Schema technologických okruhů JETE s bilancí vody je uvedeno na obr.
1. Jak již bylo v úvodu řečeno a jak plyne z uvedeného obrázku, existuje
na JE více vodních okruhů majících různé provozní podmínky a tim i různé
požadavky na kvaiitu vody. V zásadě se jedná o tyto okruhy:
- primární okruh (PO)
- sekundární okruh (SO)
- okruh technické vody důležité (TVD)
Voda pro primární a sekundární okruh je vyráběna v chemické úpravně vo-
dy (CHŮV).

Vzhledem k velmi přísným požadavkům na kvalitu vody pro primární a
sekundární okruhy prochází voda složitou technologií úpravy. Během zpraco-
vání této vody se její kvalita postupně blíží chemicky čisté vodě a tak je vý-
sledný produkt natolik vzdálen svým složením vodě ze zdroje, že se kvalita
vody v řece již neprojeví v primárních a sekundárních okruzích. Projeví se
však v technologických potížích během její úpravy a ve snížení výkonu CHŮV
v ekonomice provozu a produkci odpadních vod a kalů.

V vody chladících ok: :>hů tzv. technické vody důležité a okruhů chla-
dící vody kondenzátorů turům je situace odlišná. Zde vzhledem k potřebné-
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mu množství vody nelze upravovat vodu složitou, vícestupňovou technologií.

Je nutno se spokojit buď s použitím neupravované vody, připadne s pouze

jednostupňovou úpravou. V tomto případě se tedy kvalita vody ve zdroji, z

něhož elektrárna vodu čerpá plně projev! v chladicích systémech samotné

elektrárny. Jak bude ukázáno dále, projev! Be v kvalitě vypouštěných vod,

v ekonomice provozu a životnosti zařízení.

Požadavky na kvalitu vody TVD a CHVKT lze obecně stanovit takto:

- minimální korozní agresivita vůči všem materiálům

- minimální tvorba úsad na teplosměnných plochách

- dosažení takové kvality vody v odluzích těchto okruhů, aby bylo vyhově-

no limitům, určujícím kvalitu vypouštěných odpadních vod.

- v neposlední řadě musí voda svým složením vyhovovat podmínkám výrobců

zařízeni JE s jejichž materiály je ve styku a ostatním normám.

Jak je vidět, podmínek je mnoho a jsou do značné míry protichůdné.

Naše možnosti jak vyhovět těmto podmínkám jsou omezené. Pro úpravu této

; vody je na JETE projektována úprava doplňované vody kyselým čiřením, s

úpravou vyčiřené vody (zvyšování pH) dávkováním vápenné vody. Lze tedy

bud čiřit, nebo nečiřit, případně měnit dávku vápenné vody. Další a posled-

ní naší možnosti je zahuštění vody v chladicích okruzích. Pokud se týká dáv-
l> ' kováni inhibitorů koroze, sekvestračníeh přísad, případně biocidních pro-

středků, nelze je dle našeho názoru na ETE pro okruh CHVKT použít z dů-

vodu jejich neblahého působení na recipient a z ekonomických důvodů. U o-

kruhů TVD by tato možnost byla.

; > • Z toho, eo tu doposud bylo řečeno vyplývá, že dominantním problémem

''•• se pro ETE stává kvalita vody v řece Vltavě.
,•

• &eka Vltarra T roli zdroje -vody p ro JE, prajektea předpokládaný ster

i v JE Temelin bude zásobována průmyslovou vodou z budovaného vodního

| díla Hněvkovice. Povolení k odběru vydal VLHZ Jč KNV (23. 12. 1985) na

Qmax 4,16 n ^ . s " 1 , Q 3,3 m 3 . s " 1 a roční odběr 82.106 m 3. Tyto hodnoty

jsou v souladu s projektem.

V současné době je Vltava v úseku Český Krumlov - Týn nad Vltavou

nejznečištěnějším větším tokem v ČSFR. Rozhodujícím zdrojem znečištění jsou

ř JiP Větrní, které vypouštějí průmyslové odpadni vody (OV) do obchvatného
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kanálu (OK) spolu s OV z obce Větrní. Do OK je zaústěna i kanalizace měs-
ta Českého Krumlova. Tyto vody jsou bez čištění vypouštěny do Vltavy pod
Českým Krumlovem. (Správcem obchvatného kanálu a tím i znečišťovatelem
toku jsou Jihočeské vodovody a kanalizace.) Dalším zdrojem znečištění je
město České Budějovice z důvodu nedostatečné kapacity městské čistírny od-
padních vod.

Současná kvalita vody je pro ekonomický provoz JE Temelín nepřijatel-
ná. V rámci přípravy JE Temelín byly jako vyvolané investice zahájeny vý-
stavba ČOV Č. Krumlov a rozšíření a rekonstrukce ČOV Č. Budějovice.

Projekt vodního hospodářství JE vychází ze studií VÚV 11,2,31. Ve stu-
diích je vypracována řada variant (celkem 8) kvality vody ve Vltavě podle
opatření, která budou přijata v JiP Větrní a JiVaK. Při zpracování úvodní-
ho projektu stavby byly reálné pouze 2 varianty:

Varianta č. "/: Voda v toku odpovídá nařízení vlády 25/75 Sb. pro ostatní
toky

Tato varianta je pro provoz ETE vyhovující. Náklady na provoz vod-
ního hospodářství budou sice vyšší než např. na elektrárně Dukovany, ale
provozní problémy nepředpokládáme. Realizace této varianty vyžaduje che-
mické dočistení odpadních vod z JiP Větrní nebo technologické zásahy ve vý-
robě sulfitovó celulózy, které podstatně sníží obsah organických látek v od-
pariní vodč.

Varianta č. 2: Voda v profilu Hněvkovice dosahuje v ukazateli CHSK(Mn)
hodnot D 18 mg.l , max 36 mg.l = 1,8 násobku limitu pro
ostatní toky podle nařízení vlády 25/75 Sb.

Tato varianta je limitní. Na její hodnoty je navrženo vodní hospodářství
JE a na tyto hodnoty jsou dány záruky dodavatele technologie. Při dosažení
maximálních hodnot lze za nepříznivých okolností předpokládat značné pro-
vozní potíže.

Předpokládané důsledky xboršenf, připadne zlepšeni kvality -vltavské vody
pro provoz ETE

Jak již bylo uvedeno dříve, je vodní hospodářství ETE projektováno
dle varianty č. 2 studíš VÚV.

Poloprovozní zkoušky úpravy vody projektovanou technologii a výsled-
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ky prací prováděných na VSCHT, jež se zabývaly upravitelnosti a chováním
vltavské vody v chladících okruzích ETE ukazuji, že tyto projektované hod-
noty jsou limitní a že jejich překročení by vedlo k vyřazení ETE z provozu.
Z tohoto důvodu jsme proodhad vlivu změn kvality vltavské vody na provoz
ETE vzali za základ hodnoty CHSKw uváděné projektem a pokusili jsme se
odhadnout, jak se projeví v provozu ETE zvýšení CHSKMn o 10 mg.l" v
mezich hodnot daných projektem. Surová voda odebíraná z Vltavy se na
elektrárně zpracovává ve dvou provozních souborech (PS):
- PS 14 Oprava chladící a cirkulační vody (CHVKT) a
- PS 12 Chemická úprava vody (CHŮV).

PS 14 CHVKT

Upravuje vodu pro okruhy chladících věži a okruhy bazénů (TVD). Ú-
prava vody se provádí kyselým čiřením železitou solí s předalkalizací vápnem
(malá alkalita surové vody) a dovápněním (úprava pH), pro intenzifikaci
flokulace se dávkuje PAA. Kaly se zpracovávají v PS n-75 Kalové hospodář-
ství.

Zhoršení kvality vstupní vody se projeví obecné:

Zvýší se dávka chemikálií na čiření (železitá sůl, vápno, popř. PAA),
vzroste solnost upravené vody, tvrdost i obsah organických látek, zvýší se
produkce kalu a tím i nároky na PS 0.75. Vzroste odluh z okruhu a tím i
odběr surové vody.

Odluh tvoři přes 90 % všech odpadních vod z elektrárny, tj. vzroste
množství odpadních vod a množství vypouštěného anorganického i organické-
ho znečištění. Další vlivy nelze ještě v současné době dost dobře kvantifi-
kovat - vzrůst spotřeby energie, pracovní sily, snížení životnosti zařízeni
(tvo
nat:

vz
- 14

(tvorba úsad, koroze . . . ) . Vzrůst CHSKMrl o 10 mg.l v toku bude zname-

- vzroste dávka čiřidla (Fe 2 (SO 4 ) j) o 0,21 mval.l" . spotřeba vzroste o 12

- vzroste dávka vápna na předvápnění o 0,1 mmol.l - spotřeba vzroste o
2,9 - 3,1 t . d " 1 (dodávaný vápenný hydrát)

- vzroste tvrdost upravené vody o 0,1 mmol.l , v okruhu věži o 0,3 - 0,4
mmol.r

- vzroste CHSKMn upravené vody o 2 - 3 mg.l , v okruhu věží o 7 - 10
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mg.l
- solnost upravené vody vzroste přibližně o 10 mg.l , v okruhu o 30 - 50

mg.l'1

3 -1
- produkce kalu odváděného do PS 0.75 vzroste o 550 - 700 m .d (kal o

0,8 - 1% sušině)
- produkce odvodněného kalu (20 % sušiny) odváženého na skládku vzroste

o 32 - 40 t . d " 1

- vzrostou náklady na provoz pasových lisů

PS 12 CHOV

Připravuje demivodu pro spotřebu blokových a neblokových zařízení a
změkčenou vodu prc horkovodní okruh. Předúprava vody je kyselým čiřením
železitou solí s předvápněním a dávkováním PAA a filtrací na pískových fil-
trech. Předčišténá voda se pro horkovodní okruh změkčuje na katexu v Na
cyklu. Demivoda se připravuje na demi-linkách: sorpční filtr, změkčovací
katex, katex, anex a doúprava směsnými filtry.

Zhoršení kvality vstupní vody se obecně projeví:

Zvýší se dávka chemikálií na čiření, vzroste solnost a obsah organic-
kých látek v čiřené vodě. Vzroste produkce kalu z čiření, zvýší se četnost
praní pískových filtrů a spotřeba prací vody. Na změkčování a demí-lince
dojde ke zkrácení regeneračních cyklů - vzroste spotřeba regeneračních roz-
toků, spotřeba demivody a vzroste odvod agresivních odpadních vod do ob-
jektu neutralizace. Další vlivy lze obtížně kvantifikovat - snížení životnosti
zařízení, životnosti ionexů, růst spotřeby energie, zvýšené nároky na pra-
covní sílu apod.

Vzrůst CHSK.. o 10 mg.l v toku bude znamenat:
-1 -1

- vzroste dávka čiřidla o 0,21 mval.l - spotřeba vzroste o 300 - 400 kg.d
- vzroste dávka vápna o 0,1 mmol.l - spotřeba vzroste o 80 - 100 kg.d

3 -1
- produkce kalu odváděného do PS 0.75 vzroste o 13 - 18 m .d
- vzroste četnost praní pískových filtrů a spotřeby prací vody odhadem o

10 až 20 %
- zkrátí se regenerační cyklus ionexových filtrů odhadem o 15 - 20 %
- vzroste spotřeba chemikálií na regeneraci

10% NaCl o 6 - 10 m3.m~ *
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2% NaOH o 90 - 120 m 3 .m" 1

8% H,SO. o 40 - 50 m 3 .m" 1

- vzroste množství agresivních odpadních vod odváděných na neutralizaci
3 —íodhadem o 50 - 80 m .d

Odpadni vody

Změna kvality surové vody se projeví i změnou množství vypouštěných

SMnvod a změnou jejich složeni. Vzrůst CHSKM v surové vodě i 10 mg.1 se

projeví:

- vypouštěné anorganické znečištění vzroste o 8 - 15 t.d~

- vypouštěné organické znečištění vyjádřené jako CHSK(Cr) vzroste o 1 -

i 1,3 t .d" 1

! - při CHSKMn surové vody zlíruba od 25 tag.l' výše dojde k nedodržení

; povolených limitů vypouštění a k nedodržení nařízení vlády 25/75 Sb.

JE vypouští odpadní vody v profilu Kořenska, tj. pod soutokem Vltavy

i a Lužnice. Při vysokém znečištěni Vltavy a velkém odběru pro elektrárnu

j dojde k podstatnému naředěni vltavské vody čistší vodou z Lužnice. Potom i

i při vypouštění odpadni vody "čistší" v ukazateli CHSK, než jsme odebrali,

! budeme z právního hlediska znečišťovatelé, protože budeme vypouštět do to-

i ku vodu horší kvality, než je v toku v místě vypouštěni. Obecně lze říci,

že vyšší znečištění Vltavy znamená vyšší odběr pro ETE a vyšší odluh = vic
odpadních vod s vyšším obsaneiii necistoi.

Jelikož jsme optimisté, kladli jsme si též otázku, jak by to vypadalo,

kdyby voda ve Vltavě byla ve shodě se zákonem připadne ještě lepší? Proto

jsme objednali u Energoprojektu studii lil, jejímž úkolem bylo posoudit, kdy

bude možno vypustit úpravu chladicí vody čiřením vzhledem k dodržení vy-

hlášky č. 25 při vypouštění odpadních vod z ETE do Vltavy. Ze studie ply-

ne, že pokud bude voda ve Vltavě mít CHSK„ v průměru 10 s maximy 18,

pak bude možno po dobu ca 290 dní v roce vodu nečiřit a snížit tak provoz-

ní náklady o ca 14.10 Kčs ročně a snížit ve shodě s výše uvedenými i vy-

pouštěni solí do Vltavy. Tato studie má však jeden závažný háček. Mlčky

předpokládá, že se organické znečištění bude v okruzích ETE chovat jako

. inert, což se s největší pravděpodobností nestane. Proto jsme zadali katedře

technologie vody VŠCHT postavit model chladícího okruhu ETE /5/ a na něm

sledovat chováni vody v něm za různých podmínek. Sleduje se změna chemie-
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kého složení chladicí vody vlivem zahuštění, koroze a biologického oživení.
Měřeni nejsou dosud ukončena, nicméně lze v této době konstatovat, že ač
jsou odpady z JiPu biologicky těžko odbouratelné, při vyšších teplotách pod-
porují biologické oživení, zvláště pak růst sphaerotilovýeh vláken, což může
být pro provoz chladících okruhů velmi nebezpečné.

Dovoluji si odhadovat, že vypustit čiření z úpravy chladících vod ETE
by bylo možné až při obsahu CHSK„ v surové vodě pod 5 mg.l

Z toho plyne, že v případě nečirení surové vody při doplňováni chladí-
cích okruhů budou pro nás dominantní ve vztahu k CHSK^ potíže techno-
logického charakteru a nikoliv potíže s dodržením limitu pro vypouštění
CHSK do řeky.

Doufám, že se mi tímto příspěvkem podařilo alespoň částečné objasnit
důležitost čisté vody ve Vltavě pro provoz ETE a pro čistotu řeky pod vy-
ústěním odpadních vod z ETE.

literatura
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VODNÍ BILANCE JE TEMELÍN

PRO 1 BLOK

I SXLÁtXA\
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JADEE.VÉ ELEKTRÁRNY DOKOVANÝ

Ing. Pavel R a b u š i c
Česká vodohospodářská inspekce

V oblasti na jihozápad od Brna se nalózá v lokalitě Dukovany první ja-
derná elektrárna na Moravě a v Čechách. Tato loka'ita se nachází asi 11 km
na severozápad od Moravského Krumlova a asi 16 km na západ od Invančic
na jihovýchodním okraji zrušené obce Skryje. Celkem jsou zde umístěny čty-
ři reaktory novovoroněžského typu, každý o elektrickém výkcnu 440 MW.

Lokalitou elektrárny, situovanou do jihovýchodních výběžků Českomo-
ravské vrchoviny, prochází rozvodí řek Jihlavy a Olešné (přítok řeky Rokyt-
né, která vtéká v Ivančicích do Jihlavy;. Z hlediska dalšího toku spadá Ji-
hlava postupné do povodí Svrntky, Dyje, Moravy a Dunaje. Nejbližším výz-
namnějším tokem je Jihlava (min. vzdálenost asi 1 km, ř. km 61). Svým prů-

3 -1měrným ročním průtokem 6,06 m .s (Q355 = O-78) patři k relativně malým
tokům (plocha povodí nad profilem Mohelno ř. km 59 je 1152,4 km 2 ).

V souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny byla na Jihlavě vybudová-
na soustava vodních děl Mohelno - Dalešice, která má jednak zajišfovat do-
dávky technologické vody pro jadernou elektrárnu, sloužit jako špičková pre-
čerpávací elektrárna, jednak zprůměrňovat průtoky v oblasti pod soustavou.
Pod přehradní hrází Mohelno protéká Jihlava rekreační a rybářsky význam-
nou oblastí. V Ivančicích na 35 ř. km přijímá zleva Oslavu a zprava Rokyt-
nou. Po průchodu Brněnskou vrchovinou vtéká do Dyjsko-svrateckého úva-
lu. Zde je intenzívně využívána pro závlahy. Nezanedbatelné je též její re-
kreační a rybářské využití. Navíc v Moravských Bránicích a v Pohc'-elieích
je využívána též jako zdroj pitné vody. Tři km pod Ivání vtéká do Novomlýn-
ských nádrží.

Vodní hospodářství jaderné elektrárny VVER v Dukovanech zahrnuje
komplex zařízení pro zásobování elektrárny průmyslovou a chladící vodou,
pitnou a požární vodou a objekty likvidace odpadních vod.

Průmyslová voda pro potřebu elektrárny je odebírána z řeky Jihlavy,
respektive z vyrovnávací nádrže Mohelno VD Dalešice. Celkový objem vyrov-
návací nádrže je 17,1 mil. m3. Odběr je uskutečněn čerpací stanicí průmys-
lové vody, která je umístěna v prostoru lomu Skryje. Odebíraná voda je po-
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užívána zejména jako voda přídavné do chladicího okruhu, která je upravo-
vána čiřením. Dále k přípravě demíneralizované vody pro doplňování konden-
zátního okruhu a k príprave změkčené vody pro doplňování horkovodu. Spo-
třeba průmyslové vody éiní 1 - 2 m .a" .

Potřebné množství pitné vody je zajištěno ze skupinového vodovodu
Vranov - Moravské Budějovice - Siavětice. Pro potřebu požárního vodovodu
elektrárny se používá voda z věžového chladicího okruhu.

Odpadní vody z elektrárny jsou odváděny oddílnou kanalizační síti a to
deštovou, splaškovou a průmyslovou. Do deštové kanalizace jsou odváděny
zejména srážkové vody, dále pak průsakové vody z drenáží, bezpečnostní
přepady z jímek surové vody, přepady z hlavního chladícího okruhu a tech-
nologické vody nezaolejované, včetně debilančnich vod z primárního okruhu,
obsahujících tritium.

Splaškové odpadni vody jsou odváděny samostatnou kanalizační šiti do
čistírny splaškových vod. Odpad z čistírny odpadních vod je zaústěn přes
měrný objekt do výsledného sběrače dešťových vod. Do splaškové kanaliza-
ce jsou rovněž zaústěny odpadní vody ze speciální prádelny a hygienických
smyček po radioaktivní kontrole.

Průmyslová kanalizace odvádí pouze zaolejované odpadni vody z jednot-
livých objektů v elektrárně po místním předčištění přes gravitační odlučovač
oleje a koksové filtry do deštového sběrače ještě na území elektrárny. Deš-
fový sběrač pak prochází přes průtočné pojistné nádrže, které slouží k za-
chycováni mechanických nečistot a případných zbytků olejů, které se dosta-
ly do deštového sběrače.

V provozu jaderné elektrárny vzniká značné množstvi radioaktivních od-
padu plynných, kapalných a pevných. Struktura radioaktivního znečištění
je určena podmínkami řízené štěpné reakce a u lehkovodních reaktorů je ur-
čuji tři základní pochody:
a) neutronová aktivace chladící vody v primárním okruhu a příměsí v ni ob-

sažených. Eeaktory typu V VER pracují s kyselinou boritou za účelem re-
gulace neutronového toku. Jadernou reakcí boru s neutronem vzniká tri-
tium.

b) Úniky štěpných produktů z netěsností obalu uranových palivových člán-
ků (nejzávažnější je 9 0 Sr, 1 3 7 Cs a 2 3 9 Pu a plynné produkty 85Kr, 1 3 3 Xe
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a 1 3 1 J ) .
c) Uvolněnými korozními produkty z konstrukčních částí reaktoru.

Přehled nejdůležitějších radioizotopů, včetně poločasů rozpadu, které
mohou být obsažené v odpadních vodách z jaderných zařízeni:

Radioizotop

3H
1 4 C
1 8 F
2 4Na
4 5Ca
5 1Cr
56Mn
5 9Fe
6 0Co
85Kr
8 9 Sr
9 0 Sr
90Y

91 V

95Zr
1 0 6Ru
131,
1 3 3 Xe
1 3 4 Cs
1 3 7 Cs
1 4 0 Ba
1 4 4 Ce
1 8 2 Ta
187W

2 3 9 Pu
2 4 0 Pu

Základní řetězec síření radioaktivních produktů v jaderné elektrárně a
v okolí je možné znázornit schématem:

Poločas rozpadu

12,3
5517
1,85
15

163

27,8
2,6

45

5,3

10,27
54

28

64,5
58

63

360

8,14
5,27
2,1

33

12,8
290

111

24

2,4.10
6,6.10

r

r

r

h

d

d

h

d

r
r
d

r
h

d

d

d

á

á

r
r
d

d

d

h
4r
3r
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Palivo - Primární - Provozní - Ventilační - Atmosféra - Půda
okruh prostory komín

Kapalné - Odpadní - Vodoteč - Člověk
výpusti kanalizace

Zpracování plynných radioaktivních odpadů se v podstatě omezuje na
filtraci (odstraňováni části aerosolové aktivity) d adsorpci (odstraňováni ra-
dionuklidu lódu a sníženi aktivity vzácných plynů). Radioizotopy, které pro-
šly těmito zařízeními, jsou pod dozimetrickou kontrolou rozptylovány do at-
mosféry.

Pokud se týká kapalných odpadů, vznikají v provoze lehkovodnich re-
aktorů následující typy odpadních vod:
a) ze skladovacích bazénů pro ukládání vyhořelých palivových článků (vy-

hořelé články obsahuji více než 99 % radioaktivity vzniklé štěpením). Do-
ba skladování má být 2 - 5 let.

b) Z dezaktivace reaktorových částí, tj. odstraňováni radioaktivních látek z
povrchu, chemickými roztoky.

c) Ze zařízení pro udržováni jakostního režimu primárního okruhu (regene-
ráty z filtrů apod.).

d) Oniky z primárního okruhu. Jeho aktivita s nabíháním provozu postupně
9 -1

roste. Za přípustnou mez se považuje hodnota 3,7.10 Bq.í .
e) Odpady z odluhu parogenerátorů.
f) Odpady ze sanitárních smyček a z radiochemických laboratoří.
g) Ze speciální prádelny pro zamořené oděvy.

Odpadní vody se segregují dle míst jejich vzniku a čistí se většinou na
ionexech a na odparce. Za běžného provozu se vracejí po vyčištění zpět do
provozu. Koncentrované kťpalné zbytky a tuhé odpady budou uskladňovány
na skládce radioaktivních odpadů systémem několikerého kontejmentu.

Ze strany České vodohospodářské inspekce jsou prováděny v Jaderné
elektrárně Dukovany pravidelné revize vodního hospodářství i skladování lá-
tek závadných vodám a jejich manipulace. Při zjištžní porušení zákona č.
138/1973 Sb. navrhuje inspekce finanční postih, jak tomu bylo i v letošním
roce za vypouštění odpadních vod v rozporu s povolením vodohospodářského
orgánu. Při těchto revizích byly zjištěny i údaje, které jsou uvedeny v ná-
sledujících tabulkách.
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fadaje o bilanci vypouštěných odpadních vod v m3 za rok:

udluhy věží Neutralizační stanice Zaolejovaná voda

Projekt 4 800 000 268 900 230 000

1987
1989

Projekt
1987
1989

11 774 000
17 362 210

Tritiová voda

192 000"
28 305
38 520

378 943
436 500

Splašková voda

203 300
231 957
391 034

164 964
647 655

Odpadní vody
c e l k e m

5 76C 000
12 578 169
18 875 919

" počítané s 30násobným ředěním

Údaje o bilanci vypuštěných radioaktivních látek:

Celková beta

aktivita v MBq.r

H
9 0 S r
137

v GBq.r
v MBq.r

Cs v MBq.r

-1
-I

-1
-1

1987

9 167
9 859

315

378

13

13

1988

980

146

845

342

1989

13 687
13 134

695

140

Údaje o hodnotách jakosti vypuštěných odpadních vod v roce 1989 v
,-1

Ukazatel

Ca
Mg
CHSK
BSK5

Cl

<
NO"
PO|-
NH4

NL
RL
ropné látky
saponáty

Rozmezí měsíčních průměrů

116
33

5,6

0,8

116

237

66

0,6

0,3

2,5

938

0,1

0,1

159
42

8,6

1,9

157

352

140

0,9

0,7

- 7,8
1 197

- 0,18
0,1



318
0,53

0,01

8,1

- 2

- 0

- 0

- 8

684
,78

.25

,4

nun.

85

161

115

105

max. hodnota

267

550

305

19 500
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Odaje v Bq.f 1

tritium
beta aktivita
alfa aktivita
pH

Pro srovnání ještě uvádím výsledky úrovně tritia naměřené v roce 1989

VĎV Brno v Bq.f 1 :

Povrchové vody

Řeka Jihlava-Mohelno
Nádrž Mohelno
Nádrž Dalešice

Odpadní voda z JE

Z uvedeného jasně vyplývá, že ne všechny uvažované a předpokládané

hodnoty a údaje se ve skutečném provozu jaderné elektrárny potvrdily.

Vzhledem k hustotě osídlení v okolí jaderné elektrárny Dukovany a in-
tenzivnímu využívání celého povodí rausi být zabezpečeno, že v žádném pří-
padě nedojde k překročení povolené produkce odpadů, a to jak z hlediska
aktivit, tak i nuklidového složení. Proto musí být celý systém vypouštění,
přepravy a skladování radioaktivních látek zabezpečen několikanásobnou kon-
trolou elektrárny a zcela nezávislou kontinuálni a přísnou kontrolou státních
orgánů. Systém jak kontroly elektrárny, tak i státní nezávislé kontroly by
měl být zajištěn tak, aby umožňoval v případě porušení zamezit únik radio-
aktivních látek mimo kontrolovanou oblast elektrárny do životního prostředí.

Zároveň je třeba provádět v případě porušení povoleného způsobu vy-
pouštěni, přepravy a skladováni odpadů nebo postupu, který by k němu
mohl vést, přímý osobni postih všech zodpovědných pracovníků a to na
všech provozních úrovních jaderné elektrárny. Jedině za těchto podmínek
lze zabezpečit, že provoz Jaderné elektrárny Dukovany neovlivní nepředpo-
kládaným způsobem okolní životni prostředí.

1. Hanslík, E., Mansfeld, A.: Studie likvidace tritiových odpadních vod.
Praha, VOV 1981
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2. Chytil, J . : Úvodní zpráva k připravované studii Vliv jaderné elektrárny
Dukovany na povrchové vody. Praha, ÚJV MFFCJK 1980

3. Jaderná energetika a životní prostředí. Sborník přednášek z konference.
Žďar n. S., DlSJP 1979

4. Růžička, J . : Zpráva o problematice zneškodnění radioaktivních vod z ja-
derných elektráren. Praha, DSVI 1979

5. Staněk, Z.: Výsledky měření radioaktivity povrchových a odpadních vod.
Brno, VÚV 1980

6. Vyhodnocení vodního hospodářství za zkušebního provozu čtyř jaderných
bloků k. p . EDU. Dukovany, JE 1988



- 27 -

VLIV PBOVOZD JAKEKNÉ ELEKTBABNY DUKOVANY NA OKOLNÍ HYDBOSFÉKD

RNDr. Zdeněk S t a n ě k
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha, pobočka Brno

Úvod

V tomto příspěvku je zhodnocen vliv provozu jaderně energetického kom-
plexu v Dukovanech a uvedeny dosažené výsledky radioaktivity z kapalných
výpusti na okolní hydrosféru.

Systematická pozornost kapalným odpadním výpustem a jejich vlivu na
povrchové toky řeky Jihlavy je věnována od roku 1985 (první blok uveden
do provozu v únoru 1985) do současné doby. Vyhodnocení je provedeno za
pět roků provozu jaderné elektrárny (1985 - 1989).

Hydrosférou rozumíme povrchové vody řeky Jihlavy, obě údolní nádrže
Mohelno (kam jsou veškeré odpadní vody z JE zaústěny), údolní nádrž Dale-
šice (kam je každodenně přečerpávána voda z nádrže Mohelno v množství 5 -
11 mil. m 3 ), podzemní vody ze studní i vodovodů z nejbližšího okolí JE a
srážkové vody dopadající na vodní hladiny i půdu.

Do hydrosféry zahrnujeme i materiály vodního prostředí, t j . dnové se-
dimenty, rostlinné i živočišné biologické materiály v povrchových i stojatých
vodách a některé sledované druhy ryb.

Povrchové vody řeky Jihliry

Systematická pozornost je věnována řece Jihlavě od tzv. kontrolního
profilu řeky Jihlavy v Mohelně, asi 2 km od výtoku z údolní nádrže Mohel-
no, a celému podélnému profilu řeky, až do vtoku řeky Jihlavy do Novomlýn-
ské nádrže. Pozornost je věnována také odběrovému místu Jihlava - Vladis-
lav, ležícímu nad vtokem do Dalešické údolní nádrže, pod městem Třebíč a
oběma údolním nádržím Mohelnu a Dalešice,

Kapalné odpady z JE, které jsou zaústěny do koryta Skryjského potoka,
mají vydatnost od roku 1985 - 1989 zvyšující se od 300 l.s až do téměř 600
1.8 . Bilanční hodnoty jednotlivých radionuklidů v odtoku jsou podrobně
sledovány provozovatelem a čtvrtletně vyhodnocovány.
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V následujících tabulkách 1 a 2, které budou uvedeny a promítnuty na
konferenci, jsou uvedeny sledované radionuklidy z predprovozního období
(1978 - 1985) a z doby zahájení provozu za roky 1985 - 1989. V tabulce č.3
jsou uvedeny průměrné hodnoty sledovaných radionuklidů v jednotlivých od-
běrových místech podélného profilu za jednotlivé roky 1985 - 1989.

Z přirozených radionuklidů byly stanoveny celková objemová aktivita
3 90

beta a alfa, dále kominantni radionuklid H a umělé radionuklidy Sr a
1 3 7 C s .

Dosažené výsledky jsou uváděnv v mBq.l nebo v Bq.l . Počet jed-
notlivých hodnot za každý rok je různý, ale pohybuje se od 12 - 16 ( n ) .

Vynesené výsledky v grafech jsou součty jednotlivých aktivit, vypočte-
né jako aritmetický průměr a příslušná směrodatná odchylka s. Výpočty va-
riabilního koeficientu V (vyjádřené v %) jsou pro jednotlivá stanoveni uvede-
ny v tabulkách.

V roce 1986 se projevil vliv havárie z Černobylu,proto výsledky jsou
zvýšené pravé v roce 1986. V povrchových vodách dochází velmi rychle ke
snížení vlivu této havárie, kdežto v dalších druzích tj. srážkových vodách a
materiálech vodního prostředí někleré dlouhodobé radionuklidy ( Cs a
137

Cs) jsou měřitelné dodnes.

Podzemní vody

Vyšetřování podzemních vod z hlediska obsahů radionuklidů bylo prová-
děno u vice než dvaceti zdrojů v nejbližším okolí JE Dukovany a to jak u
studni, tak i u skupinových vodovodů, které zásobují okolní obyvatelstvo
pitnou vodou. Další podzemní zdroje leží v těsné blízkosti řeky Jihlavy pod
nádrží Mohelno, s cílem zachytit možné průsaky a zvýšení úrovní některých
radionuklidů. Výsledky ukazuje tabulky č. 4.

Vodní ekosystéary

V minulých letech při podrobných výzkumech radiačního pozadí byly
sledovány nejvýznamnější složky ekosystému řeky Jihlavy a obou údolních ná-
drží. Zvláštní pozornost byla soustředěna na nádrž Mohelno a řeku Jihlavu
pod Mohelnem, vzhledem k zaústění veškerých kapalných odpadů z JE Duko-
vany.
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Jednalo se o charakteristické výběry dnových sedimentů, dále vzorků

biologických materiálů, směsný vzorek živočišného makiobentosu, vodních

rostlin (fontinalis), některé typy vláknitých řas a různé typy tkáni někte-

rých zde rozšířených druhů ryb. Rybám jako nejvyššímu článku potravního

řetězce ve vodě, za nímž následuje již člověk, byla při našich výzkumech

věnována nejvyšší pozornost. Dosažené výsledky v tab. 5.

VEv pětiletého prvrvin JE Dukovany

Provozovatel se řídil od zahájeni provozu JE rozhodnutím tehdejšího od-

boru vodního hospodářství Jm KNV a povolení vypouštění kapalných odpadů

do veřejné vodoteče ze dne 12. 12. 1983.

V souladu s tímto rozhodnutím, dále podle doporučení komise našeho

ministerstva i závazného výkladu hlavního hygienika MZ ČSR, jsme se zamě-

řili na sledování, měření a hodnocení celé hydrosféry.

Čemobylská havárie v dubnu 1986 přinesla zvýšení beta aktivity i něk-

terých dalších dlouhodobých radionuklidů v povrchových vodách, podzem-

ních vodách a hlavně v srážkových vodách. Zvláště materiály vodního pro-

středí, z nichž některé jsou velmi citlivými indikátory, si zvýšeni aktivity
134 137

( Cs a Cs) uchovalo až dodnes.

! V dubnu 1990 vydal odbor životního prostředí Jm KNV v Brně nové

rozhodnutí o vypouštěn? odpadních vod z JE do vodoteče a změny limitů kon-

centračních a bilančních hodnot radioaktivních látek. Pro směs korozních a
9 -1

štěpných produktů je to 2.10 Bq.r , při autorizovaném limitu je maximal-
ly -1 13 -1
jv. ní koncentrace 40 Bq.l . Pro tritium platí 2,2.10 Bq.r s maximální kon-
í| centrací 2.2.105 Bq.l" 1 .

•-- Tyto limity a hodnoty platí pro odpadní vody odcházející z JE. Pro pro-

,> • vozovatele platí i nadále "Monitorovací program v okolí jaderné elektrárny

i. Dukovany".

* •

'£_ Vodohospodáři mají v rozhodnuti, že v tzv. kontrolním profilu řeky Ji-

!• hlavy pod Mohelnem, nebude překročen koncentrační limit pro tritium 5

; kBq.I a pro celkovou beta aktivitu 2,2 Bq.l . Při překročení těchto kon-

centračních limitů provede provozovatel spektrometrickou analýzu, za účelem

zjištěni příspěvku korozních a štěpných produktů.
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VKr na porrrchoré a podzeami vady

Z přiložených grafů (tabulek) vyplývá, že dominantní radionuklid ve
vypouštěných vodách - tritium ( H) se každoročně zvyšoval, a to především
v nádrži Mohelno i v podélném profilu řeky Jihlavy. Kromě povrchových vod
řeky Jihlavy, dochází ke zvýšení objemové aktivity tritia i v některých dru-
zích podzemních vod (Mohelno, Ivančice, Hrubšice). Tyto studny leží v blíz-
kosti řeky Jihlavy a zvýšeni je způsobeno infiltrací z řeky.

Toto zvýšení je však v souladu 3 prognózovanými výpočty před zaháje-
3 —1

ním provozu JE. Pozadí ( H) před zahájením provozu bylo 10 - 15 Bq.l .
Graf ukazuje každoroční zvyšování v profilu údolní nádrže Mohelno (naproti
výpusti odpadních vod) a v kontrolním odběrovém místě řeky Jihlavy - Mo-
helský mlýn.

Pro srovnání uvádíme objemové aktivity pitné vody pro zásobování oby-
vatelstva, jak jsou uváděna ve vyhl. č. 59/72 Sb. o ochraně před ionizují-
cím zářením.

V roce 1982 rozhodla resortní komise MLVH v Praze na základě výzku-
mu a zkušeností ze zahraničí, že mezní limit pro pitnou vodu nebo pro vodu
povrchovou pod JE z důvodů ochrany různých živočichů žijících v řece Ji-
hlavě j mikroorganismů, by měl být 5000 Bq.l .

Za celou dobu pětiletého provozu bylo dosaženo nejvyšší hodnoty v lo-
kalitě nádrže Mohelno 335 Bq.l , v blízkosti zaústění odpadních vod.

Kapalné odpadní vody

jsou sledované jako slévané měsíční vzorky a slévané týdenní vzorky a
vyhodnocované jednak provozovatelem, hygienickou službou i vodohospodář-
skou službou v rámci dozoru vodohospodářského orgánu.

Ve vzorcích je kromě tritia, sledována ještě objemová aktivita alfa a be-
ta a polovodičovou spektrometrií gama i další radionuklidy nad MDA.

Provozovatelem je prováděno čtvrtletní vyhodnocení, kde jsou uváděny
i bilanční hodnoty jednotlivých radionuklidů ve výpustech a porovnávány s
celoročním povoleným limitem.
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Závery

Jestliže hodnotíme pětiletý provoz JE Dukovany z hlediska vypouštěných
kapalných odpadů do povrchových vod řeky Jihlavy a z hlediska i vlivu na
vodní ekosystémy, můžeme na základě systematického sledováni konstatovat,
že je skutečně minimální.

o

1. Dominující radionuklid tritium ( H) je sice v kapalných odpadech odtéka-
jících z JE obsažen v tisících Bq.l , ale po velkém zředovaeim efektu v
nádrži Mohelno se jeho koncentrace snižují. V kontrolním profilu řeky Ji-
hlavy pod Mohelnem se jeho koncentrace pohybují od 70 - 220 Bq.l ,
přičemž nejnepříznivější hodnota byla nalezena 335 Bq.l .

2. Koncentrace celkové aktivity beta v povrchových vodách řeky se pohybo-
_i an

valy od 0,280 do 0,690 Bq. l . Hlavně přírodní draslík a jeho podíl K
se nám na odparkách asi čtyřnásobně zvyšuje při výstupních koncentra-
cích. Ostatní přirozené beta zářiče se nám dostávají do povrchových v o d
srážkovými vodami, včetně srážkových vod z povrchu JE.

3. Následující tabulka uvádí zvýšené hodnoty u v š e c h druhů s ledovaných
vodních ekosystémů po havárii v Černobylu, tedy prakticky od května

! 1986. Další měření v těchto druzích ryb byly prováděny na podzim 1986
;K a v dalších letech vždy na jaře a na podzim. Výsledky ukazují na sn ižo-

vání koncentrací v dalších letech sledovaných dlouhodobých radionuklidu
cesia 134 a 137, jednak rozpadem cesia 134, stářím ryb, jejích migrací v

;, údolních nádržích i řece apod. V jarním období v roce 1990 byly naměře-
.",- ny v rybách tyto aktivity:
Ťí Nádrž Mohelno - plotice obecná 5,6 Bq.kg"
| . kapr obecný 8,4 Bq.kg
I; jelec tloušt 7,4 Bq.kg"1

candát 11,1 Bq.kg"1

•r

h Řeka Jihlava pod Mohelnem
'i' -i
i*; - Dstruh ďihovv 6.4 Ba.kir- pstruh ďihový 6,4 Bq.kg

S~
-1plotice 4,1 Bq.kg"1

parma 2,8 Bq.kg
Všechna tato zvýšení v různých materiálech vodního prostředí jsou jedno-
značně způsobena globálním spadem z Černobylské havárie. V roce 1989
při jarním výlovu jsme však zaznamenali ve dvou případech ryb stopová
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95množství korozních produktů. U jelce-tloušté - stopa Zr a u plotice o-
59becné Fe. Ryby byly odchyceny v prostoru zaústění kapalných odpadů

z JE Dukovany do nádrže Mohelno.

4. Vodní ekosystémy se osvědčily jako velmi citlivé indikátory a prokázaná
schopnost vodních organismů (kumulovat, sorbovat) bude významným
ukazatelem zvýšení některých radionuklidů, které mohou uniknou z od-
padních vod z JE.

V závěru je třeba posuzovat ohrožení hydrobiontú a ohrožení dalších
druhů biocenózy kontaminací povrchových vod radioaktivními kapalnými odpa-
dy z JE samostatně. Radioaktivní odpady všeobecně mohou být ve směsích s
jinými chemickými škodlivinami a při posuzování vlivu jedné látky je nutné
brát v úvahu vzájemné působení řady faktorů, kterým jsou organismy v tom-
to prostředí vystaveny.

Podle přílohy k nařízení vlády CSR d. 25/1975 Sb. nesmi být při vy-
pouštění odpadních vod porušena samočisticí schopnost povrchových vod a
nesmí docházet k toxickému působeni radioaktivních a jiných látek na vodní
organismy.

V současné době však nelze na základě dostupných znalostí postihnout
a vyloučit všechny případné negativní jevy, zvláště při dlouhodobém provo-
zu jaderné elektrárny. Bude proto i n .dále nezbytné, aby celý systém vy-
pouštění odpadních vod všech druhů byl kontinuálně monitorován provozova-
telem JE a byl pod soustavnou a enzávislou kontrolou vodohospodářských a
hygienických organizací.
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Tabulka biologických materiálů:

1-Makrozoobentos
(směs organismů)

2-Vodní květ sin.

3-Fontinalis-mech

4-Cladophora-
vláknitá řasa

5-Lakušník
vzplývavý

6-Kapr obecný

7-Štika obecná

8-PIotice

9-Pstruh

10-Candát

D
1987

1 3 7 C s

53

115
48

70

95

55

68

35

50

65

9 0 Sr

22

35

21

30

21

9

10

5,5
8

7

E
1988

1 3 7 C s

40

75

25

39

60

23

30

18

31

25

9 0 Sr

11

13

15

21

13

7

7,5

3,5

3,5

4,5

F
1989

l 1 3 7 C s

20

18

15

25

30

11

15

9,5

11,6

10,5

9 0 S r

8

9
11

18

9,5

4,5

6,5

4

3,1

4

-1Výsledky jsou uváděny v Bq.kg sušiny

S - směrodatné odchylky:
137

U sloupce D

U sloupců E, F

90

137

90

Cs - S = 0,40 - 1,50

Sr - S = 0,35 - 0,90

Cs - f = 0,09 - 0,25

Sr - S = 0,06 - 0,35
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Tabulka biologických materiálů:

1-Makrozoobentos
(směs organismů

2-Vodní květ sin.
3-Fontinalis-mech
4-CIadophora-

vláknitá řasa
5-Lakušník

vzplývavý
6-Kapr obecný
7-Štíka obecná
8-Plotiee
9-Pstruh
10-Candát

A
1978-1984

1 3 7 C 8

\ 8
7,5
6,5

6

4
2,8
2,1
3
1.8
2,5

9 0 S r

3
2
2

2

2

1,2
1,5

1.1
0,9
1,5

B
1985

1 3 7 C s

10
9
8

10

8
3
3,8
3,5

2,1
2,2

9 0 S r

3
3,5
2,5

3

4
2
3
1,8

1.1
1.4

C
1986

134 + 137 C 8

60
135

45

75

110
46
70
28
55
68

9 0 S r

25
44
35

40

33
13
12

9,6
11

8,5

Výsledky jsou uváděny v Bq , kg sušiny

S - směrodatné odchylky:
1 17

U sloupsů A, B - " ' C s - S = 0,05 - 0,17
QA

Sr - S = 0,03 - 0,25
U sloupce C 137

90,
Cs - S = 0,40 - 1,50

- S = 0,35 - 0,90
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BÁDIOHYGIENICKE ASPEKTY VPLYVU JADROVEJ ELEKTRÁRNE A-l MA

PODZEHHE VODY

I n g . Julius P 1 š k o , Miloš K o s t o l a n s k ý , prom. geol.

Výskumný ústav jadrových e l e k t r á r n í , Trnava

Ďrod

Doterajšie riešenia problematiky ohrozenia podzemných vod v rámci ja-
drovo-energeticltého komplexu ČSFR sú značne poplatné nereálnym predpo-
kladom vysokej integrity viacnásobných bariér proti prieniku kvapalných mé-
dií do podložia objektov. Prax však ukázala reálne prípady únikov, preto je
potrebné na kvalitatívne vyššej úrovni riešit otázky reálneho i potenciálneho
ohrozenia kvality podzemných vod, ktoré sú zdrojom kvalitných pitných vod
a zdrojom pre závlahy.

Komplexné riešenie predmetnej problematiky si vyžaduje skĺbenie teore-
tického (matematické modelovanie) a terénneho výskumu a je podmienené ú-
rovňou poznania technologických specifik objektov, ďalej lokálnych i širších
geologických a hydrogeologických štruktúr a nakoniec znalosťou využitia ú-
zemia.

S vyššie uvedenými predpokladmi bolo pristúpené k riešeniu problému
dlhodobého rádiobiologického vplyvu likvidovanej jadrovej elektrárne (JE) Al
v komplexe Jaslovské Bohunice (EBO). Dominantný hypotetický scenár pre
predpokladanú variantu uvedenia do kfudu (ochranné uloženie reaktora a čas-
tí primárneho okruhu v budove reaktora) je narušenie technologických a sta-
vebných bariér, únik aktivít do podložia, transport cez podložnú vrstvu a
následné šírenie v podzemných vodách. K vplyvu na obyvateľstvo by mohlo
dojst cestou využitia týchto vod pre pitné a závlahové účely. V priebehu
riešenia sa ukázala vypuklo nedostatočná geologická a hydrogeologická pre-
skúrranost územia, ako aj nedostatky v monitoringu rádioaktivity podzemných
vod. S relatívne obmedzenými kapacitami a finančnými zdrojmi sme začali s
prieskumom na vykrytie týchto bielych miest. Zistenou význam.iou skutočnos-
ťou je výskyt rádionuklidov pod areálom JE A-l, kde v podzemnej vode boli
zistené rádionuklidy s aktivitou 3H = 1 - 25 kBq.dm" 3, 6 0 Co = 1 - 7
kBq.dm . Táto reálna situácia sa stala dominantnou a je riešená v súčinnos-
ti s prevádzkovateíom a vodohospodárskymi orgánmi. V súvislosti i s nedáv-
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nou publicitou týchto faktov predkladáme v tomto príspevku nie konečné
riešenie, ale výsledky prísluáiace danej úrovni poznania.

Zdroje koataainicie

V komplexe JE A-l sú z hľadiska potenciálneho úniku rádioaktivity výz-
namné nasledovné objekty:

1. Obj. 30 - Budova reaktora - perspektívne jediný objekt do ochranného
uloženia

2. Obj. 44 a obj. 839 - Komplex podzemných úložísk pevných a kvapalných
rádioaktívnych odpadov (RAO)

3. Obj. 41 - Komplex prevádzkových skladovacích nádrží na kvapalné RAO.
Najpodozrivejší objekt, kde v minulosti bola zistená aktivita v ich okolí.
V súčasnosti mimo prevádzky

4. Kanalizácia - Trasy aktívnej i dažďovej kanalizácie, z ktorých je možné
konstatovat úniky do podložia

Geologická a hydrogeologická pxeskúaanoet f i r f i i

Získaný súbor dát vychádza z analýzy výsledkov historických, rôzne
zameraných výskumov III, ako aj z vlastného cieleného prieskumu 121.

Hlavnými stavebnými jednotkami do hĺbky 100 m sú sedimenty kvartéru
a pliocénu. V priestore JE A-l bola zistená vrtom JHB-1 13,8 m hrubá polo-
ha kvartérnyeh sedimentov (spraše, sprašové hliny, vápnité a piesóité hli-
ny). Pod ňou v rozmedzí 13,8 - 17 m vrstva ílovitých sedimentov a pod tou-
to polohou je vrstva piesčitých štrkov mocnosti 10 - 20 m, ktorá tvorí prvú
zvodnelú vrstvu.

Smer prúdenia podzemnej vody je v starších prácach uvádzaný ako SZ-
JV resp. SSZ-JJV. Z meraní hladin podzemných vod 1989 - 1990 sme zistili
malý rozkyv hladin. Z týchto pozorovaní bola zostrojená mapa hydroizohyps
(vid mapu). Odpovedajúca rychlost prúdenia je 50 - 100 m.r" . Na základe
čerpacej skúšky na vrte JHB-1 a laboratórnych experimentov na vzorkách
vrtného jadra (FVUT, Praha - FJFI, FS; ÚRVJT Košice) boli tiež stanovené
parametre pre transport rádionuklidov cez nenasýtenú a nasýtenú zónu, pri-
čom je možné předpokládat v nasýtenej zóne pérovú rychlost do 200 m.r .
Súčasný rozsah a kvalita získaných parametrov sú však nedostačujúce.
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Výsledky monitorovaní vo vrtoch (vid mapa) 6ú podrobne uvedené v
121, pričom bolo jednoznačne Identifikované znečistenie pod JE A-l. Vo vrte

3 -3
S6-a bola počiatočná aktivita H v rozsahu 1 - 3 kBq.dm . V novom vrte
JHB-1 bola počiatočná úroveň 3 H ~ 2 0 kBq.dm"3, ďalej 1 3 7 C s ~ 2 Bq.dm" 3 a
^ Bq.dm" 3.

Výsledky monitorovania aktivít počas čerpacieho experimentu na JHB-1
sú uvedené na obrázku a v tabufke. Nárastová fáza tricia zodpovedá pričer-
pávaniu aktivity a pokles zodpovedá riedeniu čistou vodou - priebeh je cha-

1 ̂ 7 íífi

rakterístický pre blízky zdroj. Priemerné aktivity Cs a Co v tabufke
boli stanovené zo zlievaných vzoriek.

Z výsledkov monitorovania po ukončení čerpacieho experimentu je mož-
né konstatovat, že aktivita tricia v oboch vrtoch sa vyrovnáva n a ~ 2 kBq.
.dm , čo napovedá na určité zhomogenizcvanie znečistenej oblasti a na od-
čerpanie značného objemu kontaminácie. Aktivita Co v JHB-1 drží na hod-
note ~ 7 Bq.dm" a ' Cs je nemerateíhé, čo odpovedá zrejme sorbčno-de-
sorbčným procesom.

Analýza situácie

Na základe doterajších nedostačujúcich údajov a z nich vyplývajúcich
prvotných hrubých výpočtov a analýz vyplývajú nasledované hypotézy:
a) dominujúci zdroj: obj. 41
b) prienik tricia cez nenasýtenú zónu (11 m): 3 - 6 rokov
c) transport tricia podzemnou vodou (2 km): 7 - 1 0 rokov
d) vrt JHB-1 bol prakticky v maxime znečistenia
e) transportné procesy, ra-rozpad a odčerpanie značnej časti aktivity by ma-

li zabezpečit zanedbatelhů úroveň aktivít mimo areálu JE A-l, zvlášt v
miestach jej prípadného využitia v oblasti osídlenia.

lUdiobTgienické hodnotenie

Pri hodnotení úrovne kontaminácie podzemných vod ra-látkami je možné
vychádzať z dvoch prístupov:

1. Vodohospodársky prístup - hodnotenie z hladiska neprípustnosti znečiste-
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nia podzemných vod umelými rádionuklidmi, resp. prekročenie ukazovate-
ľov pre pitné vody (napr. pripravovaná ČSN 75 7111: sumárna beta-akti-
vita <cl Bq.dm'3 a sumárna alfa-aktivita «iO,l Bq.dm"3). Z tohoto hía-
dieka by voda pod areálom JE A-l nespĺňala ukazovatele pitnej vody.
Taktiež je prekročená uznávaná vyšetrovacia úroveň pre trícium 40 Bq.

-3 - -3
.dm (pozadové úrovne sú do 20 Bq.dm ). Pre pitné resp. závlahové
účely sa táto voda musí však transportovať na vzdialenosf niekofko km s
príslušným poklesom aktivity na zanedbatelnú úroveň. Nedostatkom v le-
gislatíve je, že nie sú určené príslušné úrovne, či limity pre podzemné
vody.

2. Radiačno-bezpečnostný prístup - hodnotenie na základe určenia potenciál-
neho ohrozenie ožiarenia obyvatelstva. I v prípade konzervatívneho prí-
stupu (ročný príjem 700 dm vody o maximálnej pôvodnej aktivite trícia a
kobaltu pod JE A-l) by potenciálny individuálny efektívny dávkový ekvi-
valent mohol dosiahnuť 25 % z doporučeného limitu pre jadrovú energetiku
1 mSv.

Vodohospodársky prístup je oveía tvrdší, než hodnotenie radiačného ri-
zika. Pri oboch prístupoch však konštatujeme, že nedochádza k neprípustné-
mu ohrozovaniu kvality vody v lokálnych zdrojoch pitnej vody a k radiačné-
mu ohrozeniu obyvatefstva.

Záver & doporučenia

Reálna kontaminácia podzemných vod pod areálom JE A-l v súčasnosti
a prakticky zrejme aj v budúcnosti nespôsobí zvýšené radiačné riziko pre
obyvatefstvo. Situácia poukazuje však na nedostatky v kontrole a na problé-
my, ktoré budú musiet byt prioritne riešené v procese likvidácie JE A-l,
t j . :
a) posúdenie integrity bariér objektov s rádioaktívnymi látkami a urýchlené

spracovanie kvapalných RAO s prioritou úložiska - obj. 41, 44/10
b) v objekte reaktora sústredif práce na likvidáciu zvyškov vyhoreného pa-

liva a skladovacích médií.

Ďalšie práce budú zamerané na zistenie upresnených parametrov konta-
minácie podzemia JE A-l a prognózovanie vývoja situácie. Tieto práce budú
tiež využité na riešenie problému podzemných vod v rámci celého areálu EBO
121.
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Z našich súčasných znalosti môžeme záverom konstatovat, že táto pro-
blematika je i na iných lokalitách JE riešená nevyhovujúco.

Zvlášť prístup projektanta a geologických prieskumných organizácií pri
realizácii tzv. systémov sond radiačnej kontroly vedie k poznaniu, že ide
len o systém vefkých finančných zakázok s minimálnym prínosom k riešeniu
bezpečnostných problémov. Taktiež súčasný systém "pasívneho" monitoringu
nezaručuje identifikáciu všetkých význačných únikov z objektov. Preto bude
nutné přehodnotiti tieto systémy prakticky na každej lokalite JE (úložiska)
a to i z pohladu nerádioaktívnych kontaminantov.

Literatúra

1. Kostolanský.M., Olško, J . : Štúdia geologických a hydrogeologických po-
merov okolia JE EBO, správa V UJE č. 108/88, október 1988

2. Pláko, J . , Kostolanský, M.: Problematika ochrany podzemných vod v EBO,
správa VOJE Č. 45/90, apríl 1990
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Tabufka: JHB-1: Čerpacia skúška rok 1989

Dátum

7

8

8

9

10

10

11

11
12

.11.

.11.

.11.

.11.

.11.
11.

11.

11.

11.

13.11.
14

14.

15.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

S

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

čas
h

13

0

13

0

0

14

0

14

0

16

0.

16.

0.

16.

0.

0.

9.

0.

0.

.00-24

.00-10

.20-24

.00-24

.00-14
00-24
00-14
45-24
00-16
00-24
00-16
00-24
00-16
00-24.
00-24.
00-16.
00-21.
30-24.
00-12.

.00

.50

.00

.00

.00

.00

00

00

00

00

10

00

00

00

00

00

00

oO

00

Q
l.s

2
2

2

2

2

4

4

4

4

5

5

8

8,

10,

10,

10,

10,

10,

10,

,1

,1
,1

1

,1

4

4

4

4

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

H
r

83

81

80

181

105

158

221

146

253

141

183

245

501

288,
864,
360,
432,
846,
432,

475,

.16

,90

,64

,44

,84

,40

76

52

44

00

00

34

12

00

00

00

00

00

00

56

kBq.f

15
18

21

22

23

23

23

22

22

20

19

18

17

17,

16,

15,

16,

15,

14,

,0

,5

,0

,8

,8

,2

0

7

0

0

8

5

8

4

0

1

3

2

5

3H

*
2A
GBq

1

1

1

4

2

3

5

3

5

2

3

4

8

5

13

5

7,

12,

6,

99,

,25

,52

,69

,14

,52

,76

,10

,33

,58

82

62

54

92

01

82

44

04

86

26

13

1 3 7 CS

Bq.l"1

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

<0,01
-=0,01
<0,01
C0.01
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
«0,01
<0,01
<iO,Ol
•CO,01
<0,01
«0,01

Bq

0

0

0

0

0

4

4

4

4

3

3

3

3

2,

2,

2,

2,

2,

2,

6 0 C o

.r1

,31

.31

,31

,31

,31

,11
11

11
11

75

75

02

02

67

67

67

49

49

49

SA
MBq

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0,

1,

0,

2,

0,
1,

2,

1,

16,

,26

,25

,25

,56

.33

65

91

60

04

53

69

74

51

77

31

96

08

11

08

63

Vysvetlivky:
Ä - priemerná aktivita

2 A - vyčerpaná aktivita
M - vyčerpané množstvo vody
Q - prietok vody
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POPIS KIMBTKT SOBPCB BADIOKOBALTO NA SOSPENDOVAHfi SEDIMENTY

V t l t H f VODĚ

Ing. Miroslav Č e r n í k , Prof. Ing. Petr B e n e š , DrSc.
Katedra jaderné chemie. Fakulta jaderná a fyzikálne inženýrská, C VUT Praha

<J našich předcházejících pracích byla zdůrazněna potřeba zahrnutí in-
terakce radionuklidů s pevnou fází v povrchových vodách do matematických
modelů migrace radionuklidů v povrchových vodách 11,21. Bylo prokázáno,
že jedním z nejdůležitějších faktorů v tomto ohledu je kinetika interakce ra-
dionuklidů s pevnou fází 11-31. Tato kinetika je zahrnuta ve dvou z existu-
jících matematických modelů migrace radionuklidů v tocích /4,5/. Oba tyto
modely popisují kinetiku interakce vztahy pro vratnou jednostupňovou reak-
ci, který aplikují pro záchyt a uvolňování radionuklidů dvěma nebo třemi
frakcemi sedimentu. Získání vstupních dat do takových modelů vyžaduje stu-
dovat interakci radionuklidů s jednotlivými frakcemi sedimentu, sorpční vlast-
nosti frakcí se mohou měnit podél toku a z literatury vyplývá, že popis ki-
netiky interakce se sedimenty i jejich frakcemi jednoduchou vratnou reakcí
je nepřesný. Proto se jeví výhodnější vstupní data do migračních modelů zí-
skávat áflodelovými experimenty s nefrakciovanými vzorky pevné fáze z mode-
lového systému a kinetiku popsat jako vícestupňový proces.

V první fázi aplikace takového přístupu k začlenění interakce do migra-
čního modelu jsme se zabývali návrhem vhodného způsobu popisu kinetil.y
záchytu radionuklidů pevnou fází v říční vodě a ověřením jeho použitalnosti.
Výsledky jsou uvedeny v této práci.

Návrh kinetických Txtahů a prograů

Kinetika interakce radionuklidů se sedimenty se většinou jeví jako slo-
žitý proces. Z literatury II,II i našich vlastních experimentů vyplývá, že
kinetický průběh sorpce lze zpravidla rozdělit na dvě části: rychlý počáteč-
ní záchyt, kdy je nasorbováno rozhodující množství radionuklidů a velmi po-
malý záchyt, kdy se adsorbuje další část radionuklidů. Z hlediska kinetické-
ho popisu lze tento děj popsat dvoustupňovou kinetikou. Dále jsme předpo-
kládali dva možné mechanismy záchytu:

1. dvě následné vratné reakce prvního (pseudoprvního) řádu. Prvním kro-
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kem může být rychlá povrchová sorpce, druhým pomalejší přesun do

hlubších vrstev sedimentu nebo jiných sorpčních center

2. dvě paralelní vratné reakce prvního (pseudoprvniho) řádu. Příkladem mů-

že být sorpce na různých sorpčních centrech sedimentu.

Při interakci umělých radionuklidú s tuhou fází ve vodách, do nichž

jsou vypouštěny odpadní vody jde často o izotopovou výměnu mezi radionu-

klidem v roztoku a příslušným stabilním nuklidem na sedimenty, přičemž kon-

centrace stabilního nuklidu je mnohonásobně vyšší /6,7/. Popis kinetiky in-

terakce je dále proveden pro tento proces, ale získané vztahy lze použit i

pro jiné mechanismy sorpce. Základní děje pro následné reakce lze popsat

takto:

k l
Rd + Me-A *T±> Me + Rd-A (la)

k 2

k,
Rd-A + Me-B *j^> Me-A + Rd-B (lb)

K4

kde Rd je radionuklid. Me je stab.lní prvek (izotop radionuklidú), jednodu-

ché symboly označují formu rozpuštěnou ve vodě, Me-A . . . Rd-B označují

tytéž složky vázané sedimentem ve formě A a B, tj. na různých sorpěních

místech. Zavedeme-li podmínku zanedbatelnosti celkové koncentrace radionu-

klidú v systému ve srovnání s koncentrací stabilního prvku, platí, že výcho-

zí koncentrace všech forem stabilního prvku jsou stejné na začátku i v rov-

nováze. Tím můžeme přejít od reakcí druhého řádu k popisu těchto reakcí

pomocí kinetik pro reakce prvního (pseudoprvniho) řádu. Reakce (la,b) lze

popsat soustavou diferenciálních rovnic bilance radionuklidú:

= - k< . c R d + k- . c R d _ A (2a)

. c R d - k' . cK ( 3_A - k!, . c R d _ A + k^ . c R d _ B (2b)

= k 3 • cRd-A " k4 * cRd-B ( 2 c )

kde kj - k^ jsou rychlostní konstanty zahrnující koncentraci příslušných

forem stabilního prvku (k'j = kj . c M e _ A atd.), c označuje koncentraci jed-

notlivých kompe ~nt, t znáči čas.

d

d

d

d

d

t

cRd-A
t

CRd-B
t
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Soustava rovnice (2a,b,c) obsahuje čtyři neznámé parametry regresní
funkce (k1. - k^). Pro její snazší řešeni byly dvě rychlostní konstanty na-
hrazeny saturačními koeficienty K, a k„, které popisuji rovnovážné rozdě-
lení (saturační distribuci) a jsou lépe zjistitelné. Definice těchto koeficientů
je odvozena z rovnovážných stavů jednotlivých reakcí. V rovnovážném stavu
platí:

dr cRd =
 drCRd-A =

 drcRd-B = Q
d t d t d t

kde index r označuje rovnovážné hodnoty. Ze soustavy rovnic (2a,b,c) za
podmínky (3) vyplývá vztah mezi rychlostními konstantami:

k2 = k í ' ^Rd^Rd-A = k í " KA ( 4 )

k' = k' . c„ . ./ cD . „ = k', . K„ (5)
4 J T l td—A r JEld~x3 S B

Z rovnic (4,5) lze tedy vypočítat rychlostní konstanty k^, k^, známe-li k^,
k'„ a rovnovážné rozdělení radionuklidu.

o

Soustava vzniklých diferenciálních rovnic je řešena analyticky převodem
na soustavu lineárních rovnic a pomocí Frobeniovy věty. Aplikací počátečních
podmínek dostaneme pro jednotlivé složky radionuklidu vztahy:

c. = Aj . . exp(Wl . t) + A2 . . exp(w2 . t) + Ag . (6)

kde i označuje formy Rd, Rd-A, Rd-B.
Koeficienty A. . a ui jsou vypočteny na základě znalosti k', - kj,. První část

Ji1 ] 1 9

programu počítá na základě vstupujících rychlostních konstant koncentraci
radionuklidu ve vodě v daném čase. Druhá část programu je optimalizační
program, který na základě vstupu parametrů KA a Kfi optimalizuje rychlost-
ní konstanty k^ a k3 interačním postupem tak, aby celková chyba (daná
součtem všech odchylek experimentálních bodů od vypočtené křivky) byla co
nejmenší. Parametr kg program počítá z konečné hodnoty sorpce, pro para-
metr KA je odhadnuta vstupní hodnota, která se v průběhu výpočtu interač-
ním postupem upřesní.

Druhý model dvoustupňové kinetiky sorpce vychází z předpokladu, že
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sorpce probíhá ve dvou paralelních reakcích:

k lRd + Me-A «-ri». Me + Rd-A (7a)
K 2

k 3Rd + Me-B -fc^» Me + Rd-B (7b)
K 4

Za obdobných podmínek jako u následných reakcí platí:

1 <8a>

d t

á c R . „

d t

Pro rovnováhu

l r f — Í r '

k 4 - k3 .

= k'j .

= k 3 -

lze opět

r<Wrc

r c H d / r c

c Rd

c Rd •

psát:

Kd-A

Rd-B

" k
2

" k 4 •

= k i

= k-

• c Rd-A

cRd-B

• K A

• K B

(8b)

Zatímco K. má stejný význam jako obdobný saturační koeficient pro následné

reakce, K„ se významně liši. Postup řešení soustavy rovnic (8a,b,c) je ana-

logický řešeni kinetiky následných reakcí, výpočtový program se však poně-

kud Uší.

Ověřeni ponžiteliKwti modelů

Navržené vztahy byly dále ověřovány na experimentálně nalezených ki-

netických sorpčnich křivkách. Cilem ověření by'u zjistit, zda lze experimen-

tální průběhy popsat a určit odchylky vypočtených a experimentálních prů-

běhů. Experimentální data jsou zatížena statistickými chybami, jejichž velikost

závisí na podmínkách experimentů. Zkušenost ukázala 16,7/, že pro koncen-

traci suspendovaného sedimentu 2000 mg.l se chyba jednotlivého stanovení

pohybuje okolo 2 %, při 28 mg.l"1 čini až 5 *. Přesnost výpočtu by měla být

srovnatelná.
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Dalším cílem bylo porovnat hodnoty odchylek popisu sorpce dvoustupňo-
vou kinetikou s odchylkami popisu téže křivky kinetikou jednostupňové re-
akce.

Bylo zajímavé též posoudit, zda chyby vypočtené pro následnou a para-
lelní soustavu reakci jsou přibližně stejné nebo, zda se výrazně liší. K ově-
ření byla použita experimentální data získaná již dříve lil, uvedená v tabul-
ce 1.

58
Tabulka 1: Záchyt (v %) Co bez nosiče pevnou fází v systému suspendo-

vaná pevná fáze - přírodní voda v závislosti na době kontaktu
t, koncentraci pevné fáze a teplotě (průměr ze dvou experimen-
tů). 1 - 2000 mg.l"1, 10*C; 2 - 2000 mg.l"1, 20*C, 3 - 200
mg.f *, 20"C, 4 - 200 mg.l"1, 10"C; 5, 6, 7 - 28 mg.f1, 10*C

t
min

10
20

30

60
120
240

480
1440
4320

1

83
87

90

93
96
97

99
99,9
99,9

2

67
70

74

78
83
92

96
97
97

exi
3

20
30

38

43
59
70
87

96
98

jeriment (
4

28

35
43

41

46
55

68
92
93

5

7
-

9

7

19
29

-

58

-

6

4,7
-

8,5

11,7

19
26

-

53,3
61,7

7

5,8
-

10

11

17
26
-

49
55,7

Experimenty č. 1 - 4 byly provedeny s jedním vzorkem dnového sedi-
mentu a filtrovanou vodou z řeky Dudváh, která je recipientem odpadních
vod Z EBO Jaslovské Bohunice. Experimenty č. 5 - 7 byly provedeny s ne-
filtrovanou přírodní vodou (s obsahem suspendovaných sedimentů 28 mg.l >
o různém stáří. Kinetické křivky reprezentují značně rozdílné podmínky s
ohledem na vlastnosti pevné fáze, koncentraci pevné fáze a teplotu.

K porovnání chyb dvoustupňové kinetiky s chybami jednostupňové ki-
netiky byl sestaven program, který na základě experimentálních dat počítá
optimální parametry jednostupňové reakce, která popisuje adsorpci radionu-
klidu na sediment vztahem:
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A t = A sa t • ( 1

kde A. je aktivita ve vodě v čase t, A . je saturační hodnota sorpce, k'
je rychlostní konstanta sorpce, zahrnující koncentraci stabilního prvku ve
vyměnitelné formě ve vodě.

Vzhledem k různému počtu experimentálních bodů v jednotlivých expe-
rimentech byla odchylka regresní funkce od experimentálních dat počítána
jako průměrná chyba vztažená na jeden experimentální bod. Kromě průměr-
ných chyb byla také pro každý experiment počítána maximální chyba, která
představuje maximum z odchylek experimentálních bodů od regresní funkce.

Výsledky proložení optimálnich regresnich funkcí pro kinetiku jedno-
stupňové reakce a dvou následných a dvou paralelních reakcí jsou uvedeny
v tabulce 2. Jsou zde uvedeny optimální regrc-sní parameíry a průměrné a
maximální chyby popisů pro jednotlivé experimenty.

Jak je vidět, průměrné chyby u modelu jednostupňové kinetiky jsou v
mezích 2 - 14 % a maximální chyby 4 - 30 % celkové koncentrace radiokobal-
tu. Popis kinetiky sorpce radiokobaltu tímto modelem je tedy nepřesný, chy-
by značně převyšují experimentální rozptyl.

Na druhé straně následná i paralelní reakce popisuje průběhy jednotli-
vých křivek zcela přesně. Průměrné chyby jednoho bodu jsou v mezích 0,5
- 1,6 % celkové koncentrace radiokobaltu, což je v mezích experimentálních
chyb. Maximální chyby nepřekročí hranici 6 % celkové koncentrace radioko-
baltu, což je také velmi dobré. Provedené výpočty tak potvrdily výhodnost
popisu kinetiky sorpce radionuklidů ve vodě řeky Dudváh dvoustupňovým
kinetickým modelem a použitelnost vyvinutých programů pro tento účel.

Z tabulky 2 vyplývá, že rozdíly v přesnosti popisu kinetiky sorpce ra-
diokobaltu na sedimentu dvěma následnými a dvěma paralelními reakcemi jsou
velmi malé. Průměrná hodnota veličiny ch je pro následnou reakci 0,87 % a
pro paralelní 1,1 %, průměrné hodnoty maximálních chyb jsou 3,5 a 3,8 %. K
určení toho, který mechanismus popisuje kinetiku sorpce přesněji bude nut-
né provést dodatečné experimenty. Dále bude třeba ověřit závislost paramet-
rů vyvinutých dvoustpňových modelů na experimentálních podmínkách systé-
mu, zjistit variabilitu těchto parametrů a navrhnout optimální způsob začleně-
ni těchto modelů do matematického popisu migrace radionuklidů v toku.
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Tabulka 2:

a)

Optimální kinetické parametry a chyby pro popis experimentů,
uvedených v tabulce 1: a) jednostupňovým modelem, b) mode-
lem následných reakcí, c) modelem paralelních reakcí

Experiment
č.

1

2

3

4

5

6

7

A sat

97

92

96

92

S3

62

56

(min x )

0,192
0,072
0,010
0,006
0,003
0,003
0,003

ch
(%)

3,1

7,2

8,0

13,8
3,2

3,1

2,8

maxch
(%)

8

20

17

28

5,6

8,1

6,3

b)

Experi-
ment č.

1

2

3

4

5

6

7

K A

0,15
0,45
1,63
1,77

15,6
4,0

11,5

K B

0,0067
0,073
0,013
0,043
0,049
0,181
0,075

\(min )

0,256
0,22
0,028
0,053
0,019
0,0036
0,01

(min )

0,012
0,009
0,01
0,005
0,022
0,0038
C013

ch

(%)

0,5

0,5

1,1

1,1
1,2

0,6

1,1

maxch

(%)

1,8

1,4

3,4

5,7

6,0

1,7

4,3

c)

Experi-
ment č.

1

2

3

4

5

6

7

K A

0,15
0,47
1,56
1,85

15,6
7,3

10,1

K B

0,001
0,033
0,021
0,078
0,76
0,66
0,85

(min 1 )

0,161
0,178
0,017
0,049
0,058
0,003
0,0075

^ - 1(min )

0,043
0,016
0,0045
0,0024
0,0014
0,0007
0,0008

ch

(%)

1,0

0,8

1,6

1,1
1,5

0,6

1,0

maxch
(%)

3,8

3,1

5,0

4,8

6,0

1,6

2,5
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KOUPOZITNÍ ANORGANICKO-OBGANICKE UENICB IONTÔ, JEJICH APLIKACE

Pkl KONTROLE RADIOAKTIVNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ VOD A ČIŠTĚNÍ RADIOAKTIV-

NÍCH ODPADNÍCH VOD

Ing. Ferdinand S e b e s t a , CSc.
Katedra jaderné chemie FJFI CVUT, Praha

Anorganické sémče iootfl a Možnosti jejich úpravy

Anorganické měniče iontů jsou nerozpustné nebo jen omezeně rozpustné
anorganické sloučeniny schopné vyměňovat kationty nebo anionty z roztoku,
který je ve styku s měničem. Mohou to být látky přirozeného nebo umělého
původu. Složení těchto měničů není vždy přesně definované, např. v přípa-
dě syntetických měničů iontů může být závislé na způsobu a podmínkách je-
jich přípravy. Ve srovnáni se syntetickými organickými měniči iontů mají an-
organické měniče iont ň řadu výhodnějších vlastností, mezi které patři vyšší
radiační a tepelná stabilita, v řadě případů dobrá chemická stabilita i v sil-
ně kyselém prostředí, výrazná je zvláště jejich vysoká selektivita pro záchyt
určitých iontů. Mezi jejich nevýhody patří nižši výměnná kapacita a nevhod-
né mechanické a granulometrické vlastnosti omezující jejich použití v kolonách.

Zlepšení mechanických vlastností anorganických měničů iontů nebo úpravě
jemnozrnných měničů do vhodných granulí byla věnována značná pozornost.
Vypracované postupy nejsou univerzální, jejich vhodnost a možnost použití
je závislá na typu anorganického měniče iontů. Podle způsobu úpravy těchto
měničů pro použití v kolonách je lze rozdělit do tří skupin. Jsou to měniče
obsahující jen vlastní aktivní látku, měniče připravené vyloučením a depozicí
aktivní látky na vhodném nosiči a kompozitní měniče, upravené do vhodných
granulí pomocí pojidla (pojící látky, matrice). Měniče z první skupiny se ob-
vykle připravují vysušením sražemny, rozdrcením produktu a vysítováním
potřebné frakce. Mezi novější postupy patří vymrazovaní gelů lil, použití
metody sol-gel 12,31, modifikace a konverze z procesu sol-gel 13,41. V něk-
terých případech lze měniče s vhodnějšími granulometrickýni vlastnostmi při-
pravit speciálními srážecími postupy za kontrolovaných podmínek /5,6/. Pro
druhou skupinu měničů byly jako nosiče vlastní aktivní látky (anorganického
měniče iontů) navrženy papír, azbest, aktivní uhli a celulóza, které se pří-
liš neosvědčily. Jako perspektivnější se ukázalo vyloučení a depozice měničů
iontů na silikagelu lil, netkané textilii lil, akrylových vláknech 191, syn-
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tetických měničích iontů /10/ nebo styrén-divinylbensenovém kopolymeru
XAD /lit. K přípravě kompozitních měničů mohou být při jejich granulaci
použity pojíci látky anorganického charakteru (silikagel /12,13/, halloysit
/14/) nebo různé organické polymery 16,15-24/.

Při přípravě kompozitních měničů iontů je třeba, aby pojíci látka (mat-
rice) , ve které jsou homogenně dispergované jemné částice vlastni aktivní
látky (anorganického měniče iontů) byla dobře propustná pro vodné roztoky
separovaných iontu. Kompozitní měniče s pojíci látkou anorganického charak-
teru lze připravit tak, že práškovitá aktivní složka měniče se smíchá s pojí-
cí látkou a vodou, přičemž se připraví pasta o vhodné konzistenci, která se
protlačí tryskou. Vzniklé granule se vysuší nebo vypálí při zvýšené teplotě.
V kolonách se používají bud přímo získané granule nebo \.o jejich rozdrcení
potřebná vysítovaná frakce /13.14/. V případě silikagelové matrice byla k
přípravě měničů s výhodou použita metoda sol-gel, kterou je možné připravit
zrna kompozitního měniče přímo o potřebné velikosti 1121. Z organických po-
lymerů se jako pojící matrice používají především různé typy hydrogelů /15/.
Jejich nevýhodou může být velká botnavost a také možnost deformace náplní
kolon za vyššího tlaku. Jiné matrice, např. z tolyvinylalkoholu /16/ nebo
polyvinylacetátu a dalších netvrditelných pryskyřic /17,18/ mají rovněž něk-
teré nevýhody. Polyvinylalkohol je částečně rozpustný ve vodě, hlavně při
vyšších teplotách. Polyvinylacetát je obtížněji propustný pro vodné roztoky,
a proto se musí volit jen takové množství pojiva, aby spojovalo jen jednotlivé
částice aktivní látky /18/. Jako pojivo byla použita také močovinoibrmaldehy-
dová pryskyřice /19/, po jejímž vytvrzení a rozdrcení se získají potřebné
částice omezeně propustné pro vodné roztoky. Použití perlové celulózy k pří-
pravě kompozitních měničů má závažnou nevýhodu v tom, že výsledný pro-
dukt není dostatečně pevný a použití této matrice je omezeno jen na určité
typy anorganických měničů iontů lil. Polykondenzační pryskyřice obsahující
sulfonový fenol s formaldehydem /20.21/ umožňují přípravu sférických částic
kompozitního měniče, nevýhodou je větší pracnost ^astupu, potřeba dokona-
lého vymyti oleje z produktu a možnost přípravy kompozitního měniče pouze
s nižším obsahem aktivní látky v sušině. Použitím různě modifikovaného poly-
akrylonitrilu jako pojícího polymeru při přípravě kompozitních měničů iontů
se podařilo odstranit řadu uvedených nevýhod /22,2i/. Tomuto typu kompo-
zitních měničů iontů bude v dalších částech věnována pozornost z hlediska
jejich vlastností a perspektiv použití.
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Charakteristika koapozitiifch anorgamcko-organickýcta Běxdčfi obsahujících

patrmkrylotůtsii (PAN)

Použití pojícího polymeru, jehož základem je poly akr ylonitril (PAN) k
přípravě kompozitních anorganicko-organických měničů iontů, přináší řadu
výhod vyplývajících z možnosti poměrně snadné změny jeho fyzikálně-chemie-
kých vlastnosti (hydrofílita, porozita, mechanická pevnost, a t d . ) . Tyto vlast-
nosti pojícího polymeru lze ovlivňovat stupněm zesítění polymeru, použitím
vhodných kopolymerů akrylonitrilu, změnou složení a teploty koagulační láz-
ně, atd. Výhodou je možnost přípravy kompozitních měničů ve vodním pro-
středí, což nevyžaduje dodatečné vymývání organických, ve vodě nerozpust-
ných rozpouštědel nebo olejů. Vnášení aktivní složky měniče do matric pojí-
cího polymeru lze provádět několika způsoby. Kromě základního postupu pří-
pravy kompozitních měničů, při kterém je používána předem připravená, jem-
ně práškovitá aktivní složka měniče, lze při dalších způsobech vylučovat ak-
tivní složku měniče z jejích komponent přímo v pojícím polymeru při jeho koa-
gulaci. Tím může být celý postup výroby měniče značně zjednodušen, při-
čemž se dosáhne homogenního rozptýleni koloidních částic aktivní látky v ma-
trici měniče. Pokud to vyžaduje způsob aplikace měničů iontů, je možné jeho
tvarování do zrn, kuliček různých velikostí, vláken ve formě plsti nebo tka-
niny, membrán, různých povlaků a výplní, trubic, atd. K přípravě kompo-
zitních měničů lze používat polymery a kopolymery akrylonitrilu vyráběné
průmyslově v jakékoliv formě. Může to být např. prášek získaný srážecí po-
lymerací akrylonitrilu ve vodě,roztoky poly akrylonitrilu, různé odpady PANu
ve formě textilních vláken nebo folií.

Uvedený pojící polymer neovlivňuje negativně rychlost iontové výměny i
kapacitu používané aktivní složky /24/. Granulované měniče mohou v důsled-
ku značné porozity obsahovat až 50 hm. % vody při zachování dostatečné pev-
nosti, což umožňuje dokonalé využití aktivní složky, jejíž obsah v sušině kom-
pozitního měniče může dosáhnout až 95 hm. %. Několika výrobními modifikace-
mi lze upravovat většinu známých anorganických měničů iontů, mezi které pa-
tří přírodní i syntetické hlinitokřemičitany, hydratované oxidy vícemocných
prvků, málo rozpustné sole vícemocných prvků a polybazických anorganických
kyselin, sole heteropolykyselin, atd. Dosud byla ověřena a vyzkoušena pří-
prava kompozitních měničů iontů obsahujících: síran barnatý aktivovaný váp-
níkem (Ba/Ca/SO4-PAN), amonnou sůl kyseliny trihydrogenfosforečnano-do-
dekamolybdenové (AMP-PAN), podvojné hexakyanoželeznatany nikelnato-dra-
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selné (NiFC-PAN), hydratovaný oxid titaniditý (TiO-PAN), hydra tovaný oxid

manganičitý (MnO-PAN), oxid horečnatý (MgO-PAN), titaničitan sodný

(NaTiO-PAN), syntet ický mordenit M315 (M315-PAN), syntetický zeolit Na-Y

(Na-Y-PAN) a klinoptilolit (Klinoptilolit-PAN).

Použití navržených tampozitnfch měničů při kantrale ndkMktiniíbo znečištění

vod

Přímé měření radioaktivity povrchových vod je omezováno nízkou kon-

centrací stanovovaných radionuklidu a malou detekční účinnosti měřeného r a -

dioaktivního záření . Často je také t ř e b a provést předkoncentrování s tanovo-

vaných radionuklidu, aby se zkrátily doby měření a zlepšila se efektivnost

využití nákladných měřících zařízení. Při stanovení radioaktivity vod je do-

poručováno rozlišování rozpuštěných a nerozpuštěných forem radionukl idu.

Při filtračním oddělováni nerozpuštěných látek dojde k jejich dostatečnému

zkoncentrování na fi ltru. Rozpuštěné formy je v šak t řeba téměř vždy p ř e d -

koncentrovat .

Koncentrování radiocesia. Ke koncentrování radiocesia z fi ltrátu po se-

paraci suspendovaných látek a okyseleného na pH'v 1, byl navržen měnič

AMP-PAN /25,26/ se zrněném menším než 0,6 mm, obsahující asi 80 % akt iv-

ní složky AMP a 20 % pojícího polymeru v suš ině . Při výšce lože 2 cm bylo

možné s tímto měničem dosáhnout filtračních rychlost í 20 - 25 m . h " bez výz-

namné tlakové z t r á t y . Modelové experimenty s pitnou a mořskou vodou p r o -

kázaly, že s pomocí uvedeného měniče lze zkoncentrovat radiocesium ze vzor-

ku vody o objemu 4000 BV (BV - objem lože měniče, "bed volume") s výtěž-

kem větším jak 92 %, jestliže specifické zatíženi měniče nepřesáhne hodnotu
3 —3 —1 3

s = 1000 m .m .h . N a kolonce o objemu lože 25 cm AMP-PAN lze zkoncen-
3 3 -1

trovat radiocesium ze 100 dm vody př i p r ů t o k u 420 cm .min v p r ů b ě h u 4

hodin. Několik variant pracovního postupu umožňuje koncentrováni bez použi-

tí elektrického proudu v t e r é n u i v laboratoři /26/. Pro daný účel byla také

vyvinuta speciální ionexová kolonka /27/. Vlastní stanoveni radiocesia se p r o -

vádi gama-spektrometricky po vysušeni měniče. V př ípadě potřeby lze zachy-

cené cesium z měniče vymýt a po př ípravě vhodného p r e p a r á t u stanovit pomo-

cí detekce zářeni beta /25/.

Pro koncentrování radiocesia byl také s dobrými výsledky testován mě-

nič NiFC-PAN /28/, kterým lze nahradi t měnič AMP-PAN. NiFC-PAN lze p o -
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užit i pro neokyselené vzorky vody, čímž se odstraní značná spotřeba mine-
ráiní kyseliny. Vlastní aktivní složka NiFC je také levnější a dostupnější než
AMP. Tento měnič je vhodný pro podrobnější studium rozpuštěných forem
radiocesia ve vodách, např. po jejich rozdělení ultraflltrací. Ověřena byla i
jeho aplikace při koncentrování radiocesia z mléka a moči 1291.

Koncentrováni n<fiokabaltn 1191. Pro tyto účely byly testovány kompo-
zitní měniče obsahující oxid manganičitý (MnO-PAN) a titaničitan sodný
(NaTiO-PAN) o zrnění menším než 0,6 mm, resp. 0,4 mm. Modelové experi-
menty byly provedeny s pitnou vodou a přefiltrovanou vodou z Vltavy bez
další úpravy. Z provedených experimentů vyplynulo, že max. specifické z&-

3 -3 -1
tížení měničů může být v rozmezí 350 - 500 m .m .h . V případě říční vo-
dy byl výtěžek koncentrování závislý na přidáni nosiče, optimální je koncen-
trace nosiče c o =10 mol.l . Výtěžek koncentrování není závislý na obje-
mu vzorku až do 1000 BV (objemů lože). Mezi oběma testovanými měniči neby-
ly zjištěny podstatné rozdíly. Na obou měničích o objemu lože BV = 25 cm
a zrnění menší než 0,4 mm je možné zkoncentrovat radiokobalt z pitné nebo

o

říční vody o objemu 25 dm , s výtěžkem větším jak 95 %, pokud byl přidán
nosič kobaltu. Při specifickém zatíženi s = 350 m .m -h lze koncentrování
provést obdobným způsobem jako v případě radiocesia, během tří hodin. Sta-

fiOnovení Co lze provést gama-spektrometrickým měřením vysušeného měniče.
Koncentrováni radia. Měnič Ba/Ca/SO .-PAN byl navržen k selektivnímu

fftet 999
koncentrování Ha z důlních vod, obsahujících vysoké koncentrace Rn

214 214
a jeho dceřiných produktů Pb a Bi /30/, které ruší gama-spektromet-
rické stanovení Ra prováděné automatickým analyzátorem ADAR. Z pro-
středí o p H ' v 4 , 5 , obsahujícím přídavek Komplexonu 3 lze oddělit a zkoncen-
trovat radium s parametry vyhovujícími požadavkům na jeho stanovení.

Použití naraixnraných kampoätafch nténičú iontů pži čištění kapalných radio-
aktimfch odpadů

Kompozitní anorganicko-organické měniče iontů jsou podobně jako samot-
né anorganické měniče vhodné pro oddělování a koncentrování radionuklidů z
nízko a středně aktivních kapalných radioaktivních odpadů. Navíc js lze při-
pravit v potřebném zrnění a dostatečně mechanicky pevné pro použití v ko-
lonách. Diskutabilní pro jejich použiti může být radiační stabilita jejich pojí-
cího polymeru - PANu. Proto byl na základě publikovaných údajů proveden
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odhad radiační stability měniče NiFC-PAN /31/. Z výpočtů vyplynulo, že i
12 137 -1

při vysycení měniče na specifickou aktivitu 10 Bq Cs.kg nelze před-

pokládat radiační poškození během jeho použití. Vlastní experimenty tyto zá-

věry potvrdily /32/. Možnost aplikace kompozitních měničů iontů při likvida-

ci kapalných radioaktivních odpadů byla ověřována na odpadech z JE A-l,

jako je voda z biologické ochrany reaktiru (VBO) a voda bazénu dlouhodo-
137bého skladu paliva (DS). Pozornost byla zaměřena na odstranění Cs a

qn
Sr z těchto kapalných médií /31-33/.

V modelových experimentech př i odstraňováni *• Cs z vody D S byly

tes továny měniče typu NiFC-PAN p ř i p r a v e n é různým způsobem a měnič obsa-

hující synte t ický mordenit M315-PAN /31/ . Výsledky jednoznačně prokázaly

vhodnější v las tnost i měničů NiFC-PAN ve s rovnáni s M315-PAN. Nejlepší sor-
137pční v las tnost i vzhledem ke Cs vykazoval měnič NiFC-PAN obsahující jako

aktivní složku čistý hexakyanoželeznatan nike lnatý . Při zpracování vody o
3 -3 -1

objemu 20000 BV př i specifickém zatížení s = 100 m .m . h byl kumulativ-

ní p r ů n i k cesia menši než 0,5 %, což odpovídá dekontaminačnímu faktoru

D , - ^ 2 0 0 . Odstraňování cesia z reá lné vody DS v laboratorním měřítku p o t v r -

dilo, že p ř i zapojení dvou kolon za sebou lze dosáhnout celkového kumulativ-

ního dekontaminačního faktoru ( 1 . kolona + 2. kolona) D . > 1000, p ř i zpraco-

vání vody o objemu 7500 B V /32/. Další pokračování experimentu již nebylo

možné z důvodů nedostatečné o c h r a n y pracovníků p ř e d radioaktivním zářením.

Laboratorní ods t raňování radiocesia z reálné vody biologické o c h r a n y (VBO)
137 —3

ukázalo, že na jedné kolonce lze snížit koncentraci Cs na 60 Bq.dm /32/.
Lze předpokládat , že vhodnou úpravou technologie je možné snížit obsah
137 -3

Cs pod hranici 37 Bq.dm , umožňující v y p u š t ě n í vody mimo areál J E .
Kompozitní měniče NiFC-PAN jsou vhodné k separaci radiocesia z kapal-

ných odpadů o proměnném složení, od kyselých roztoků do p H / s ' 1 3 . Měniče

umožňují dosažení dekontaminačního faktoru D- = 100 - 1000 př i s p e c . zatíže-
3 - 3 - 1 4

ní s = 100 m .m . h . Koncentrační faktor cesia dosahuje až 10 . Vzhledem

k možnosti vymýt zkoncentrované cesium z měniče lze v kombinaci se s ráže-

cími p o s t u p y zvýšit koncentrační faktor minimálně o jeden ř á d . Měniče u v e -

deného t y p u jsou zvláště vhodné p ř i dočištováni nlzkoaktivních kapalných

odpadů nebo jako r ů z n é pojistné f i l t ry . Z vysyceného měniče může být cesium

po jednorázovém použití vymyto a fixováno obvyklým způsobem, vy sycený mě-

nič může být také p ř e d uložením zpracován některou z používaných technolo-

gií 1341.
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Odstraňovaní Sr z vody D S bylo studováno jen v modelových experi-
mentech /32/. Testovány byly měniče Ba/Ca/SC^-PAN, Klinoptilolit-PAN,
NaTiO-PAN, Na-Y-PAN. Bylo zjištěno, že kvantitativní záchyt stroncia vyža-
duje nižší spec. zatížení měničů. Pro daný účel byl nejvhodnější měnič s ti-
taničitanem sodným (NaTiO-PAN) a syntetickým zeolitem (Na-Y-PAN). V
obou případech bylo zjištěno, že použité měniče lze regenerovat, měnič Na-
-Y-PAN pomocí 4 M N a d a měnič NaTiO-PAN pomocí 0,2 M HC1. Vymyté
stroncium lze téměř kvantitativně získat asi v pětinásobku objemu lože. Oba
měniče byly pro srovnání testovány ve třech sorpčně-desorpčních cyklech.
Po první regeneraci došlo k mírnému snížení účinnosti záchytu stroncia, ú-
činnost ve druhém a třetím sorpčnim cyklu byla stejná. V případě měniče
NaTiO-PAN byl průnik stroncia po zpracování 2000 B V asi 1,2 % v prvním
cyklu, resp. 2,5 % ve druhém a třetím cyklu. Kumulativní průnik byl < 0,8
% tj . D . ^ 1 2 5 . Měnič Na-Y-PAN má sorpční účinnost nižší. V prvním sorp-
čnim cyklu byl průnik 2 % po zpracování 1000 BV vody, ve druhém a třetím
cyklu se průnik zvýšil na 4 % 1331. Měnič NaTiO-PAN bude testován s reál-
nou vodou DS v laboratorních podmínkách. Provedené experimenty naznačily,
že oba měniče jsou vhodné pro separaci radiostroncia z kapalných odpadů.
Kritickým faktorem ovlivňujícím jejich účinnost však zřejmě bude obsah váp-
níku ve zpracovávaných vodách.

Měnič Ba/Ca/SO^-PAN byl navržen k aepanci TU ze solankových re-
generačních eluátů, získaných po regeneraci Os t ion u KS vysyeeného radiem.
Záchyt radia měničem není ovlivňován koncentrací chloridu sodného v rozme-
zí 1 až 4,4 mol.dm . K dosažení dostatečné sorpční účinnosti je třeba zpra-
covávat regenerační roztoky při spec. zatížení 4.10 m .m .h - Z dosaže-
ných výsledků vyplynulo, že použité měniče vyhovují technologickému použi-
tí a že vyčištěné roztoky lze opakovaně použít k regeneraci silně kyselého
měniče kationtů Ostion KS /35/.
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CHOVANÍ í 3 t l V SUJULOVAMÉai SLADKOVODNĎI SYSTÉMU

l n g . Marie Ě v a d l e n k o v á . CSc.

Ostav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice

food

Přesnost predikce dopadu provozu jaderných elektráren na životní pro-
středí pomocí matematických modelů lze zvýšit také zpřesňováním odhadů hod-
not parametrů modelu. Velikost těchto parametrů závisí na mnoha faktorech,
mezi nimiž jsou důležité např. druh radionuklidu nebo fyzikálně-chemické a
ekologické charakteristiky sledované lokality. Z hlediska radioaktivní konta-
minace vodních ekosystémů je významný radiojód. Jak ukázaly některé výs-
ledky měření aktivity povrchových vod na Ukrajině první dva měsíce po čer-

131nobylské havárii, hlavni podíl celkové aktivity vod byl tvořen I lil.

Vzhledem k malému počtu dostupných údajů o kinetice a velikostí kumu-
131

lace I v jednotlivých složkách sladkovodních ekosystémů bylo cílem někte-
rých experimentů, prováděných v areálu DKE, tyto údaje získat. V tomto
příspěvku je referováno o pokusu se dvěma simulovanými sladkovodními sys-

131témy, do nichž byl uměle vnesen I. V jednom z těchto systémů byla na
počátku pokusu uměle zvýšena koncentrace dusičnanů.

Materiál a metody

Pokus byl prováděn na podzim, po dobu asi pěti týdnů ve dvou laminá-
tových nádržích umístěných v temperovaném skleníku. Plocha každé nádrže
je asi 2,4 m 2. Hloubka první nádrže je 0,64 metru a druhé 0,37 m. V dalším
textu bude hlubší nádrž označena symbolem Rl a mělčí symbolem R2.

Na dno nádrži byl rovnoměrně ve vrstvě asi 0,04 m rozložen sediment.
Do nádrži byla přečerpána voda tak, aby se nezvířil sediment. V nádrži Rl
bylo asi 1400 litrů a v nádrži R2 asi 750 litrů vody. Sediment i voda byly
dovezeny z řeky Vltavy a to z lokality Hladná, nacházející se (podle projek-
tu) pod vyústěním kapalných odpadů z JE Temelín.

Do nádrže R2 bylo přidáno takové množství dusičnanu draselného, aby
koncentrace dusičnanových iontů ve vodě byla přibližně 100 mg NOl.ť" . Ta-
to hodnota je o 1 až 2 řády vyšší než přímo v řece v místě odběru vody.
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Pravidelné měření v nádržich během experimentu (35 dni) ukázalo, že se hod-
noty koncentrace dusičnanových iontů lineárně s časem zvyšovaly: v nádrži
Rl od 10 do 50 mg A'1 a v nádrži R2 od 100 do 190 mg.T 1 . Některé z namě-
řených hodnot koncentrace NO, jsou spolu s daLMmi výsledky fyzikálni a
chemické analýzy vody uvedeny v tabulce 1

Zrnitostní analýza sedimentu ukázala, že jde o tmavěhnědou písčitou hlí-
nu s převahou částic menších než 250,um (67 %), z čehož prach o průměru
částic menší než 63,um tvořil 46 %. Byla též provedena prvková analýza vý-
luhů sedimentu.

Do nádrží byly dále rozptýleny trsy makrofytických vodních rostlin dru-
hu Ranunculus. Celkové biomasa rostlin v nádrži Rl byla asi 6 kg a v nádr-
ži R2 asi 2 kg.

Nakonec byli dáni do bazénů kapři o průměrné hmotnosti 40 g. Voda
byla během celého pokusu provzdušnována několika vzduchovadly. Teplota
vody po celou dobu experimentu byla v nádrži Rl rovna (17,0 - 1,0)*C a v
nádrži R2 (17,2 - l,0)*C. pH během experimentu bylo v Rl rovno 7,45 -
0,25, zatímco v nádrži R2 se pH postupně snižovalo od průměrné hodnoty
7,24 - 0,16 v prvnich dvou týdnech pokusu až k hodnotě 5,40 na konci po-
kusu.

Ve stejném časovém okamžiku bylo do obou nádrží dáno takové množství
131radionuklidu I, aby objemová aktivita vody v obou nádržích byla přibliž-

131ně stejná. Měřením byla zjištěna hodnota počáteční aktivity I v nádrži Rl
39,7 kBq.l" a v nádrži R2 35,2 kBq.l" . Jako nosič radioaktivního jódu byl
použit KI v takovém množství, že koncentrace neaktivního jódu ve vodě
vzrostla pouze o ca 0,2.ug.l . Koncentrace jódu v přírodních sladkých vo-
dách se pohybuje průměrně v oblasti jednotek ug.l 121. Lze tedy předpo-
kládat, že přídavkem ncsiěe nebyla významně zvýšena koncentrace jódu ve
studovaném systému.

Z nádrží byly vždy po určitých časových intervalech odebírány vzorky
vody, sedimentu, rostlin a ryb. Tyto vzorky byly upraveny a pomocí detek-
čního zařízení NE 3505 se scintilační sondou Nal(Tl) o průměru 0,085 m a
jednokanálové spektrometrické jednotky byla měřena jejich aktivita. Naměře-
né hodnoty aktivit vzorků, vyjádřené v impulsech za sekundu, byly korigo-
vány na pozadí, geometrii vzorku a případně na poločas rozpadu I. Dpra-
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va vzorků byla následující: Voda byla filtrována přes filtr FILTRAC žlutá
páska. Rostliny byly čištěny od povrchového nánosu 20 minut v ultrazvuko-
vé čističce a pak byly při 10S*C vysušeny do konstantní váhy. Sediment byl
odebrán vždy až ke dnu, t j . vrstva odebraného sedimentu měla tloušťku asi
0,04 m. Byla měřena aktivita čerstvého sedimentu. Ryby byly analyzovány
dvojím způsobem. Byla měřena jejich celková aktivita a některé ryby byly
pak zpracovány tak, že byly vždy odděleny ploutve, hlava, maso, kosti a
vnitřnosti a každá tato část byla zvážena, zmineralizována a změřena její ak-
tivita.

Asi po měsíčním pobytu v nádržích byly zbylé ryby přemístěny do ně-
kolika 50 litrových barelů obsahujících přírodní neaktivní vodu z Vltavy -

131Hladná a měřila se exkrece I. Jednotlivé ryby byly odebírány z barelů a
živé položeny do uzavíiatelné měřící nádobky - rozlišovaly se podle jejich
odlišných hmotností. Po dobu experimentu ryby nebyly přikrmovány.

Výsledky

131

Časový průběh objemových a měrných aktivit I ve vodě resp. v se-
dimentu, rostlinách a rybách je znázorněn na obr. 1. Aktivita vody klesá
přibližně exponenciálně, zpočátku rychleji než je rozpadová konstanta I a
postupně se rychlost poklesu aktivity vody blíží této rozpadové konstantě.
Časový průběh distribučních koeficientů sedimentu k, , t j . podílů měrné ak-
tivity čerstvého sedimentu a měrné aktivity filtrované vody v daném čase
vykazuje stále stoupající tendenci (v rámci pokusu nedošlo k ustálení rovno-
vážného stavu). Kromě dvou hodnot jsou všechny střední hodnoty k , v ná-
drži R2, t j . se zvýšenou koncentrací dusičnanových iontů, vyšší než v ná-
drži Rl (viz obr. l b ) .

Kumulační faktor rostlin KF, t j . podíl měrné aktivity radionuklidu v
čerstvé biomase vodních rostlin a objemové aktivity filtrované vody (aktivi-
ta sušiny rostlin byla přepočtena na čerstvou biomasu pomoc! změřeného fak-
toru 0,1) v nádrži R2 narůstá s časem monotónně, zatímco v nádrži Rl jsou
na počátku pokusu vý'-'vy v kumulaci radio jódu. V obou nádržích je však
maximální hodnota KF stejná a rovna přibližně 130 (viz obr. 1c).

131Z obr. Id vyplývá, že kumulační faktor kaprů pro I {je definován
obdobně jako u vodních rostlin) je pro nádrž Rl vždy vyšší než pro nádrž
R2. V obou případech KF po počátečním dvoudenním nárůstu pomalu klesá.
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Bylo též zkoušeno, zda oplachování celých ryb vylovených z nádrží bude
mít vliv na jejích aktivitu. Ukázalo se, že jejich oplachováni po dobu 5 - 1 0
minut pitnou vodou nezmění (v rámci chyb měřeni) jejich aktivitu. Také v
případě jednotlivých částä ryb je KF pro nádrž Rl vyšší než pro nádrž R2.

131
Nejvíce re během tohoto pokusu kumuloval I ve vnitřnostech, dále v kos-
tech a masu. Maximální hodnoty KF se zde pohybují v intervalu 10 - 30 pro
nádrž Bl a 0,5 - 7 pro nádrž R2.

Exkreční křivky ryb (viz obr. 2) jsou pro ryby z obou nádrží přibliž-
ně stejného charakteru. Proložime-li naměřenými body metodou nejmenších
čtverců exponenciální funkci, zjistíme přibližně tutéž průměrnou rychlost po-
klesu aktivity ryb z obou bazénů. Původní aktivita ryb poklesne na polovi-
nu za průměrně 5,7 dní. Při použití vztahu T g f = T f . Tfe . (T f + T^)" ,
kde T „, T. a T. jsou efektivní, fyzikální resp. biologický poločas radionu-

131
klidu, dostaneme hodnotu biologického poločasu I pro kapry rovnu při-
bližně 19,8 dní.

Diskuse

Rozdělení celkové vnesené aktivity mezi vodu, sediment a biomasu se s
131

časem měnilo. Např. prvni den po vnesení I byl v nádrži Hl poměr akti-
vit ve složkách voda : sediment : rostliny : ryby 2J 77,3 : 2,0 : 20,5 : 0,2
(hmotnostní poměr voda : sediment : rostliny : ryby Si 89 : 10,5 : 0,3 :
0,2). Tři dny po začátku experimentu byl tento poměr rovenít 80 : 6 : 13,5
: 0,5. Změnil se však i hmotnostní poměr složek v nádrži Rl, nebot asi o
20 % ubyla biomasa (podstatná část úbytku biomasy byla způsobena rozkla-
dem vodních rostlin). V nádrži R2 byl třetí den po vnesení radiojódu poměr
aktivity voda : sediment : rostliny : ryby m 75 : 16 : 8,3 : 0,7 (hmotnost-

131ni poměr Ä 83 : 16,4 : 0,2 : 0,4). Pro srovnání chování I v nádrži Rl,
která simuluje přírodní vodní ekosystém a v nádrži R2, která se od Rl liši-
la na počátku pouze koncentrací dusičnanových iontů a hmotnostním poměrem
vody a biomasy, jsou vhodnými veličinami distribuční koeficient kfl a kumu-
lační faktor KF. Nejmarkantnější byl rozdíl v hodnotách KF ryb. Průměrně
je KF ryb z nádrže Rl o (75 - 13)% vyšší než z R2.

Rostliny mají, až na prvni dva dny pokusu, podobnou kinetiku i veli-
131

kost příjmu 1. Kvůli rychlému odumírání rostlin v nádrži Rl nebylo mož-
né měřit jejich KF dostatečné dlouhý časový úsek.
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131
Celková lze říci, že v obou nádržích se I nejvíce kumuloval v rost-

linách. KF se pohybuje kolem hodnoty 130. Ryby mají KF o 1 až 2
řády nižší: v nádrži Rl se pohybuje kolem hodnoty 10 a v nádrži R2 kolem
hodnoty 2. Kumulace jednotlivými částmi ryb klesá v tomto pořadí: vnitřnos-
ti, kosti, maso, hlava, ploutve, kůže. Toto poradí prakticky plati v obou
nádržích. U sedimentu byla maximální v rámci experimentu dosažená hodnots
k . rovna ca 9 pro nádrž Rl a 13 pro R2.

Srovnejme nyní výsledky pro nádrž Rl s výsledky našeho předchozího
pokusu 131. Simulovaný vodní ekosystém byl obdobný jako v nádrži Rl s
tím, že hmotnostní poměr složek tohoto systému byl obdobný jako v nádrži
R2 (sedimentu však bylo dvakrát více)- Místo kaprů jsme studovali líny o
průměrné hmotnosti 100 g. Sorpce na sedimentu byla v dřívějším experimen-
tu přibližně 8krát nižš'. Příčinu toho lze spatřovat i v odlišném způsobu od-
běru sedimentu. U rostlin nebyl v kinetice (kromě prvních dvou dní) ani ve

velikosti kumulačního faktoru prakticky rozdíl. U ryb nebyl podstatný roz-
7 31

díl ve velikosti KF ani v kinetice příjmu " I, avš. k pořadí velikosti kumu-
lace v jednotlivých částech se lišilo. V experimentu s liny bylo následující:
ploutve > hlava ^ vnitřnosti y kůže > kosti > maso.

Srovnáme-li naše výsledky s literárními daty, shoduje se poměrně dob-
ře hodnota KF pro Ranunculus sp. - např. ve 121 se uvádí pro tuto vodní
rostlinu průměrná hodnota 100. Distribuční koeficient velmi závisí na druhu
sedimentu. Např. ve lil se uvádí rozmezí 0,007 - 52,6. Naše hodnoty spa-

131
dají do tohoto intervalu. Pro měkkou tkán ryb a I je ve 121 uvedema prů-
měrná hodnota KF 40. Námi získané hodnoty jsou 4 - 20krát nižší.

Závěr

Z výsledků experimentu plyne, že i poměrně jednoduchý simulovaný vod-
ní ekosystém se může chovat "neočekávaně". Mám na mysli především neoče-
kávané zvýšení distribučního koeficientu sedimentu k . při zvýšená koncen-
traci dusičnanových iontů ve vodě (logické by bylo naopak snížení k , ) . Pro-
blematické je také zdůvodnění zvýšeného kumulačního faktoru ryb v hlubší
nádrži, kde začal probíhat rychlý rozklad biomasy vodních rostlin a tím se
chemické podmínky začaly lišit nejen pro hodnotu koncentrace dusičnanových
iontů. Bude proto v dalších experimentech třeba provést podrobnější studium
vlivu změny vnějších podmínek (např. koncentrace dusičnanů ve vodě) na
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ľ '
klnetiku a velikost kumulace a sorpce, resp. exkrece a desorpce ' ". jednot-
livými složkami sladkovodních systémů. Důraz pritom bude kladen na co nej-
větší stálost ostatních vlastností simulovaného systému.
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Tabulka 1: Některé fyzikálni a chemické charakteristiky přírodní vody po-
užité v experimentu

Analýza

pH
alkalita
(mval/l)
acidita
(mval/l)
vodivost
(,uS/cm)
nerozp. hm
(,ug/l)
rozp.hm.
(/Ug/l)
tvrdost
veškerá
(mval/l)
manganist.
číslo
(ir.gO2/l)
(mg/l):
dusitany
N O 2
dusičnany
NO'
sírany
SO"
chloridy
Cl1

řosforeč-
nyny POJ."
vápník
Ca"
hořčík
Mg"
sodík
Na'
draslík
K'
amoniak
NH'
železo
Fe
mangan
Mn
kyselina
křemičitá
S Í O 2

Vltava
Hladná
6.9.

7.4

1,10

0,09

237

6,3

204,6

1,92

25,0

0,26

10

47,5

15,9

0,28

25,4

7,9

13,8

7,3

0,81

0,66

0

7,95

označeni nádrže a datum analýzy
Rl R2

5.10.

7,6

2,06

0,18

342

32,8

247,2

2,08

21,7

1,37

13

44,0

28,4

1,55

27,6

8,5

16,0

20,3

10,29

1,28

0

5.14

7,3

1,66

0,20

463

285,9

397,8

1.74

26,7

3,91

105

50,0

23,1

1,21

20,0

9,0

16,0

86,5

12,95

14,9

0

8,99

Rl
12

7,0

1,08

0,20

319

52,6

285,2

2,05

20,9

0,41

43

37,0

27,3

1.11

28,8

7.4

15.6

19,5

1,80

1,55

0

4,08

R2
.10.

6,4

0,80

0,27

452

661,4

413,8

2,16

23,8

2,93

131

61,0

26,9

1,28

27,2

9.7

16,6

78,0

6,05

14,4

0,04

9,10

Rl
2

7,1

0,86

0,11

319

296

283,6

2,40

10,2

0,18

51

75,5

43,3

0,55

30,6

10,6

16,8

36,5

1,08

5,3

0

10,2

R2
.11.

5.4

0,16

0,14

476

488,6

498,0

2,64

10,8

0,10

182

69,0

20,6

1,81

38,1

9,0

16,8

50,0

1,60

11,2

0,40

10,8
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Obr. 1: 131-1: časový průběh objemové aktivity filtrované vody z nádrží -
(a), distribučního koeficientu k d sedimentu - (b), kumulačního
faktoru KF vodnich rostlin Rununculus sp. - (c) a kaprů - (d).
Body vyznačují průměrné hodnoty měření max- 3 vzorků, směrodat-
né odchylky 40 %. - hlubší nádrž Rl, - mělčí nádrž R2
s uměle zvýšenou koncle:trací dusičnanových iontů ve vodě
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15 dny

Obr. 2: 131-1: exkrečni Mnetika pro kapry. Časová závislost poklesu po-
čáteční aktivity kaprů z nádrže Rl - (a) a nádrže R2 - (b). Kaž-
dá z křivek přísluší skupině 2 až 6 kusů kaprů o určité průměrné
počáteční hodnotě měrné aktivity 131-1, směrodatné odchylky 35%
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STANOVENIE NEROZPUSTNÝCH A ROZPUSTNÝCH FORIEH VYBRANÝCH

RÄDIONDKUDOV VO VEĽKOOBJEMOVÝCH VZORKÁCH POVRCHOVÝCH VOD

Ing. Julius O r a v e ; , RNDr. Ivan B u r č i k , C S c , Ing. Igor
N a v a r č i k , Ing. Vladimír J a n s t a
Ústav rádioekológie a využitia jadre vej techniky, Košice

Dvod

V posledných desiatich rokoch sa tažisko prác pri stanovovaní takých
134 137 90významných rádionuklidov ako sú Cs, Cs, Sr a aj iných presúva na

vývoj metód stanovenia ich foriem. Znalost týchto údajov umožňuje podrob-
nejší popis nie iba chovania a migrácie uvedených rádionuklidov v povrcho-
vých vodách, ale taktiež ich prenosu do potravinových refazcov pri rôznych
zavlažovacích systémoch.

Už samotné stanovenie celkovej objemovej aktivity rádiocézia a rádiostron-
cia v povrchových vodách kladie vysoké nároky na použité metódy, pretože
ich hodnoty sú vo vefkej väčšine vefmi nízke /1-8/. Z toho vyplýva, že vel-
mi dôležitou častou všetkých postupov stanovenia Cs, Cs a Sr, či
už skôr vyvinutých a zdokonalených, napr. 11,21 alebo najnovších vyvinu-
tých v Československu /3,4,5/ je ich skoncentrovanie. V našej publikovanej
práci 161 sme popísali podrobne zariadenie na odber a predúpravu veíkoobje-
mových vzoriek vod určené do terénu pre odber in situ a so súčasfami zapo-
jenými in line. Pozornost bola v uvedenej práci zameraná hlavne na prevádz-
kové a konštrukčné parametre celého systému s dôrazom na tlakové a prieto-
kové podmienky pri odbere veľkoobjemových vzoriek povrchových vod. Celý
systém by mal pri odbere reálnych vzoriek vod umožnit stanovenie Cs,
134 90 239

Cs a Sr, prípadne Pu, rádionuklidov jodu atd. , súčasne v nerozpust-
nej forme (suspendovanej), katiónovej a aniónovej a koloidnej (neionogénnej)
forme. V tejto práci sa budeme hlavne věnovat prevádzkovým parametrom za-
riadenia z rádiochemického hľadiska pre stanovenie rádiocézia a rádiostroncia
v povrchových vodách. Ďalej vzájomným súvislostiam medzi druhom vody - a
odpovedajúcimi parametrami náplní.

Stručný popis zariadenie a stanovenie množstva inniii nii*in

Celý systém vefkoobjemového odberu povrchových vod pre stanovenie
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Cs, Cs a Sr je zložený z filtračného zariadenia nereztefíónového ty-

pu, filtračná plocha 419 cm2 AZ troch kolón - objem 600 cm3 161. Celý ten-

to systém je spojený v sérii a čerpanie vody až do pretlaku 1 MPa je zabez-

pečené dávkovacím čerpadlom typu DCS-60 CH (CSSR) s nastavitelným prie-

tokom 0 - 60 dm3. Hlava čerpadla je z PVC materiálu a ostatné konštrukčné

materiály z PE materiálov. Napájenie čerpadla je zabezpečované vlastnou elek-

trocentrálou typu ZB-7 AS-GR 571 (výrobca: Závody silnoproudé elektrotech-

niky, trust národních podniků Praha). Nasávací koš je opatrený sitom, veľ-

kosti ok 1 mm a objem prečerpanej vody celým systémom je kontrolovaný vo

výtokovej nádobe. Pred filtračným zariadením a pred systémom kolón sú za-

radené manometre (ČSSR) pre zabezpečenie kontroly pretlaku, hlavne pre

ustráženie prierazu filtračného materiálu. Pre filtráciu sme vyvinuli aj veko-

ploéné nerezteflónové zariadenie s aktívnou filtračnou plochou 1151 cm2, no

skúsenosti pri odbere vzoriek ukázali, že sa pri tlakoch 0,5 MPa značne de-

formovalo. Príčinou bola hlavne technológia spracovania nerezového materiá-

: lu zváraním, čo vefmi narušilo jeho mechanické vlastnosti a tým znemožnilo

\ jeho použitie. Doba prevádzky celého systému do výmeny filtrov bola výhrad-

• ne udávaná pretlakom na filtračnom zariadení - maximálne 1 MPa, čo bolo ov-

plyvnené ako bude ukázané dalej hlavne koncentráciou gélov vznikajúcich po-

lymerizáciou kyseliny ortokremičitej.

Vo filtračnom zariadení sme výhradne používali filtre Synpor-6 o prie-

mere pórov 0,4,um (výrobca: Barvy a laky, n. p. závod Uhříněves). V ka-

texovej a anr.xovej kolóne sme použili silne Kyslý a silne bázický katex a

-': anex typu Ostion KS-0807 a Ostion AT-0807 (výrobca: Spolek pro chemickou

"\, a hutní výrobu, n. p. Ostí nad Labem) v Na a Cl~ formách. V kolóne pre

í1 záchyt tzv. neionogénnych foriem sme použili aktívne uhlie GA-1 (výrobca:

\ : Slovenské lúčobné závody, n. p. Hnúšta).

Pri stanovovaní množstva ionomeničov v kolónach pre stanovenie iono-

\: génnych foriem sme z počiatku vychádzali z údaju o celkovej objemovej kapa-

jí cite udávanej výrobcom, ktorá je pre Ostion KS-0807 0,85 až 0,9 mmol.cm

nabobtnaného ionomeniča. Na základe tohoto parametru boli vypočítané orien-

tačné potrebné množstvá ionomeniča pre rôzne tvrdosti vody vztiahnuté na
;; 100 dm3 odohranej vzorky. Viď tab. 1. Tieto hodnoty boli využité aj pre

množstvá anexu Ostion-0807 a tak isto aj pre množstvá aktívneho uhlia. V

poslednom prípade iba z dôvodu rovnomerného naplnenia kolón a vyrovnania

prípadných tlakových parametrov v celom systéme.
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Tabulka 1: Množstvo ionomeniča pře rozne tvrdosti vody

Ca 2 +

_3
(mg.dm

20,04
40,08
60,12
80,16

100,20
120,24
142,80
160,32
180,36
200,40
400,80

Mg2+

(mg.dm )

12,16
24,32
36,48
48,64
60,80
72,9fi
85,12
97,28

109,44
121,60
243,20

m mol. dm

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

10,0

•N

(nem.st.)

2,8

5,6

8,4

11,2
14,0
16,8
19,6
22,4
25,2
28,0
56,0

množstvo io-
nomeniča po-
trebné na
100 dm3 vzor-
ky vody

(cm3)

55

111

166

222

277

333

388

444

500

555

1111

Experimentálni část

Stanovenie účinnosti záchytu a príemkavých objemov pre
M S P , 2 3 9 P n , 1 2 5 I ) x modelových vxoriek vod

Cs a 8 9 S r ( 1 3 T C s ,

Pre skutočné overenie prienikových kapacít ionomeničov boli nezávislé
na sebe urobené dva experimenty pomocou pripravených a rádionuklidom oz-
načených modelových vzoriek. V jednom prípade bola pripravená modelová

-3 °
vzorka vody s celkovou tvrdostou 4,6 mmol.dm (25,8 N). Táto vzorka bo-

3
la pripravená z 5 dm destilovanej vody pridaním vápenatých, horečnatých,
draselných a sodných solí tak, aby tento objem odpovedal svojimi parametra-

o

mi vyššie uvedenej tvrdosti objemu 100 dm reálnej vzorky povrchovej vody.—3Celková tvrdost tejto modelovej vzorky bola volená o 2 mmol.dm vyššia
než je udávaná hodnota z analýzy organizácie Povodia Bodrogu a Hornádu a
koncentrácia Ca , Mg bola robená 7 g NA 5 dm a K+ a Na+ 4 g na 5 dm .
Pre označenie boli použité beznosidové rádionuklidy 1 3 7 C s a 8 5 S r (ÚVVVR
Praha).

Pre dynamickú sorpciu uvedených rádionuklidov bolo použitých 560 ml
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nabobtnaného katexu Ostion-KS-0807 v H forme. lonomenič bol naplnený v
sklenných kolónach s priemerom 50 mm a hydrostatickým tlakom bol použitý

3 -1prietok 100 cm .min . Priebeh vlastnej sorpcie (obr. 1) sme získali preme-
rovaním pretečenej vzorky modelovej vody kolónou na zariadení gama auto-
mat TESLA NRG 603.

Pretože pre odber vody v teréne uvažujeme a v súčasnej dobe používa-
o

me vyššie prietoky vzorkovanej vody cez celý vzorkovací systém (375 cm .
.min ), overovali sme experimentálne s uvedenou modelovou vodou pre stron-
cium a cézium vplyv prietokových rýchlostí na prienikovú kapacitu. Opät sme
použili iba katex Ostion KS-0807 v Na forme a v množstve 100 cm už ale v
tlakovej kolóne použív»r><»< •>". vefkoobiem""-- •'•' " neristatické

s vyssim vyKonom typu •>-.,.> iťLR). Závislost
na prietoku vody bola experimentálne odskúšaná až pre prietok 680 cm .
.min"1 (vid obr. 2).

V druhom pokuse sme pripravili 4 modelové vzorky vody blížiace sa svo-
jimi parametrami vode z vodárenskej nádrže Horný Bukovec, ktorá slúži ako
zásobáreň pitnej vody pre lokalitu Košice. Účelom experimentu bolo predo-

90 134 239 125
všetkým stanovenie účinnosti záchytu Sr, Cs, Pu a 1 pre zosta-
vu zariadenia, ktoré sa čo nejviac približuje nášmu používanému zariadeniu
v teréne. Jej celková tvrdost sa pohybuje okolo 0,5 mmol.dm , tj. 2,8 N a
alkalita 0,5 na mmol.dm . Zloženie modelovej vzorky je uvedené v tab. 2.

Celý tento experiment je podrobne popísaný v našej práci /8/, preto sa
pre obmedzený rozsah tejto práce budeme věnovat iba jeho stručnému popisu
a postupom analýzy.

Zostava zariadenia: Filtračné zariadenie TCF-10 (Amicou Danwers Mas-
sachussets), filtračný materiál Synpor-6 (priemer 9 cm), kolony rozmerovo
rovnaké ako pre zariadenie veíkoobjemové 161, priemer 3,8 cm zapojené v sé-
rii a v poradí katex, anex a aktívne uhlie. Druh a formy ionomeničov a ak-
tívneho uhlia boli volené rovnaké ako je uvedené vpredu pri popise vefkoob-
jemového zariadenia. Množstvo všetkých komponent bolo 100 cm . Prietok
sfiltrovanej vzorky vody kolónami bol závislý aj v tomto prípade na hydro-

3 — 1
statickom tlaku, 67 cm .min . Množstvo modelovanej vody 45 1. Doba mieša-
nia 1. vzorky 7 dni, vzorky č. 2 a 3 48 hodín a vzorky č. 4 24 hodín. Ak-
tivita pridaných rádionuklidov 1 3 7 Cs, 9 0 Sr, 1 2 5 I , 2 3 9 P u ca 100 Bq/45 dm3

vzorky.
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Tabulka 2: Zloženie modelových vzoriek č. 1, 2, 3 a 4 pre stanovenie účin-
nosti záchytu

Chemická zlúčenina

Ca(NO 3 ),.4 H2O
Ca(Cl) 2 .6 H2O
MgSO4.7 H2O
MnSO4.5 H2O
FeSO4.7 H2O
MnSO4-H2O
NaHCO3

KHCO
silikagel

množstvo pridané na 45 dm3 des-
tilovanej vody (g)

0,942
1,592
3,056
0,071
0,0336
0,0498
2,614
0,898

(0,500X X) 0,050

Množstvo použité iba u modelovej vzorky č. 1. Duvodom zmenšenia bola
vefnii zlá filtrácia - zrejme tvorba gélov vznikajúcich polymerizáciou ky-
seliny ortokremičitej

Postup analýz: Suspendované látky zachytené na filtri, ďalej ionogénne
látky zachytené na katexe a anexe , neionogénne látky a látky z oplachov bo-
li analyzované vyvinutými rádiochemickými metodami v poradí jod-131 (Ing.V.
Jansta), cézium-137 (Ing. J. Oravec), stroncium-90 (Ing. I. Navarčik) a
plutónium-239 (RNDr. I. Burčík, C S c ) .

Oplach nádoby, v ktorej boli modelované vzorky miešané a pomocných
zariadení, bol po oplachu pre stanovenie účinnosti záchytu rádiojódu znova
urobený 7 mol HC1. Filtre Synpor-6 a sklovláknité filtre boli vyluhované ky-
selinou HC1, HNO, a H2O„ v pomere 2:1:1. Účinnost vyluhovania bola pred-
tým stanovená 99,9 %. Elúcie rádionuklidov cézia, stroncia a plutónia z ka-
texu boli robené 8 mol HC1 a z anexu a aktívneho uhlia 0,1 mol HC1. Zo zís-
kaných eluátov boli Cs odseparované amónnou sofou kyseliny trihydrogen-

90fosforečnano-dodekamolybdénovej (AMP) a Sr po vyzrážaní trojmocných ka-
140tionov a odstránení Ba sa po pridaní neaktívneho Y ponechalo do vytvore-

90 90 90
nia rovnováhy Sr - Y. Po odseparovaní stroncia sa meria aktivita Y
vyzrážaného v štavelanovej forme na zariadení pre meranie nízkych aktivít
alfa a beta TESLA 6201. Aktivita 1 3 7 C s prip. 1 3 4 C s na AMP sa merala na za-
riadení gamaautomat TESLA NRG-603 s nastavením okien analyzátorov pre

117 114
energie 661,62 keV ( " Cs) a 795,8 keV " Cs. Gamaautomat umožňuje merat
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tieto dva rádioaktívne izotopy cézía diferenciálnou metódou. Postupy stanove-
239 125 -

nia Pu a 1 nebudeme uvádzat jednak z úsporných dôvodov v tejto sprá-

ve a taktiež preto, že sú podrobne uvedené v práci 131 a v iných prácach

RNDr. I. Burčíka, CSc. a Ing. V. Janstu. Taktiež preto, že nami vyvinuté

veľkoobjemové zariadenie využívame v súčasnej dobe iba pre stanovenie Cs,
137 90

Cs a Sr v povrchových vodách. Výsledky urobených experimentov sú
uvedené v tabufke 3.

Výsledky a diskusia

Z uvedených grafov na obr. 1 je zrejmé, že prieniková kapacita použi-

tého množstva ionomeniča pre stroncium je ca l,5krát väčšia (9,3 dm 3) než

pre cézium (6,4 dm 3 ) . No v obidvoch prípadoch je uvedené množstvo ionome-

niča dostatočné pre záchyt cézia a stroncia z 5 dm3 uvedenej modelovej vzor-

ky, čo odpovedá 100 dm3 nami uvažovanej vzorky povrchovej vody a jeho

množstvo je viac ako dvojnásobné pre použitie pri stanovení v Hornádovej

erni -3
vode, kde sa priemerná celková t v r d o s t pohybu ja v oblasti 2,6 mmol.dm a
alkalíta 4,9 mmol.dm

Z obrázku 2 môžeme vituti., •-,-. c™"iiková kapacita s prietokom neklesá
lineárne ako sme predpokladali, ale jej pokles pre strom-mu* je u ť n , ^ niáim
predpokladom podstatne strmší než pre cézium a do rýchlosti prúdenia 250

3—1cm .min je závislost exponenciálna. Taktiež je zvláštnostou, že prienikový
objem stroncia klesá rýchlejšie než prienikový objem cézia a od rýchlosti prú-

3 —1denia 135 cm .min má podstatne nižšie hodnoty. Vid obr. 2.

Tento pokles a celý priebeh si doposial nevieme jednoznačne vysvětlit a
v súčasnej dobe sú robené na ÚRVJT nové experimenty závislosti prienikovej
kapacity katexu Ostion KS-0807 v Na cykle na rýchlosti prúdenia už s reál-
nymi vzorkami vod v širšej škále chemickej kvality. Výsledky týchto experi-
mentov budú publikované v najbližšom pracovnom materiáli.

Rovnako však aj z týchto experimentov pre nás vyplýva zámer, že pre
nami používanú rychlost prúdenia vzoriek vody 375 cm .min pri našom veľ-
koobjemovom zariadení a odbere vzoriek v teréne by používané množstvo io-
nomeniča 560 cm odpovedalo kapacitne 67 litrom vody o tvrdosti 4,6 mmol.
.dm (25,8*N), čo je pre nami premeriavené vody Hornád, Dolný Bukovec,
Horný Bukovec dvoj- až deväfnásobná hodnota celkovej tvrdosti.
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Nebol robený oplach všetkých sklenených nádob
Znížený výfažok elektrolýzyO Zvýšený vytažok cézia bol spôsobený kontamináciou Buchnerového lievika, z predchádzajúcich prác, kde sa
používali vyššie aktivity
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Z výsledkov stanovenia uvedených v tab. 3 sa ukájalo, že podstatná
časí Cs je zachytená na katexe a iba zanedbatelné množstvo je zachytáva-

90né na ostatných frakciách. V prípade Sr je situácia rovnaká, na celkové
účinnosti záchytu na katexe sú nižšie než u cézia. V 2. a 3. modelovej vzor-

90
ke sú straty ca 34 % pre Sr vôbec v celom systéme. Z experimentov, kto-
ré boli spracované v poslednej dobe a budú publikované v následnej práci
vyplynulo, že najpravdepodobnejším vysvetlením je podobne ako v prípade

125strát u I systematická chyba pri príprave štandardu.
Výtažky plutónia prvých dvoch pokusov sú znížené kvôli časti, ktorá

bola adsorbovaná na steny sklenených nádob v predchádzajúcich krokoch. V
tretom pokuse bol znížený výfažok elektrolýzy, pretože všetky roztoky zos-
távajúce po separácii plutónia boli zmerané na zbytkovú alfa aktivitu. Zvýše-
ná aktivita bola zmeraná iba v roztoku po elektrolýze. Z uvedených údajov
možno usúdit, že na rozdiel od ostatných nuklidov je plutónium zachytené
zväčša na časticiach väčších ako 0,4,um. Rozdelenie medzi ostatné frakcie je
menej významné ako vyplýva z tabufky.

V případe rádiojódu je podfa predpokladu nejväčšia časf zachytená na
anexe. Taktiež záchyt na aktívnom uhlí je dostatočne významný, čo potvrd-
zuje nevyhnutnosť použitia tohoto sorbentu, pre záchyt všetkých možných
prítomných foriem rádiojódu. Záchyl na filtri plne odpovedá experimentálnym,
podmienkam, keď bol v destilovanej vode suspendovaný SiO„, na ktorom je
záchyt foriem rádiojódu minimálny.Minimálne sú tiež záchyty ne katexe, či na
stenách PE nádoby.

Záver

Z výsledkov, ktoré boli získané z experimentálnych prác vid obr. 1, 2
a tab. 3 a výsledky uvedené v publikácii /6/ vyplynulo, že vhodným pracov-
ným režimom zariadenia pre odber reálnych vzoriek povrchových vod v teré-
ne z hradiska rádiochemického a taktiež z hfadiska konštrukčného, tlakového
161 by dostatočne vyhovovali tieto parametre:

3 +
- 560 cm katexu Ostion KS-0807 v Na forme

q _
- 560 cm anexu Ostion KS-0807 v Cl formě

o
- 560 cm aktívneho uhlia GA-1

3—1
- prietok vzorky vody filtrom a kolonami 375 cm .min



- 78 -

V tomto usporiadaní by bol čas odberu pre 1001 vzorky, ak neuvažuje-
me čas spotrebovaný na výmenu filtrov (čo závisí na druhu vody) ca 4,5
hodín. Špecifické zafaženie sorbentov, ktoré podfa práce 131 vhodne charak-
terizuje celý systém, by bolo v našom zariadení pri uvedených parametroch

3 - 1 *iba 39,7 m .h , no menilo by sa velmi málo aj pri odbere väčších objemov
Q

vzoriek, napr. pri 400 dm 40,2 a je taktiež potrebné zvážit ako klad, že
sa synchrónne koncentruje väčší počet rádionuklidov pri súčasnej filtrácii
suspendovaných látok a rozdeľovaní ionogénnych a neionogénnych foriem. Je
taktiež logické, že v prípade vyšších tvrdostí vod bude možné zväčšit objem
ionomeničov - hlavne katexu, zapojením príslušných kolón paralelne, aby sa
príliš nemenili pretlakové pomery pracovnému systému.
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DEKONTAMINACE RADIOAKTIVNÍCH VOD S VTQZITfilf BIOLOGICKÝCH

PBOCESft

lng. Jitka T a r a s o v á , Ing. Jan P e t r
Energoprojekt, Praha

Provoz jaderných elektráren je spojen s problematikou dekontaminace od-
padních radioaktivních vod, z nichž jednou specifickou kategorii jsou vody s
vysokým obsahem tenzidů (řádově stovky mg.l ). Jedná se o vody vznikají-
cí při dekontaminaci pracovních oděvů, prádla, pracovních pomůcek, dále o
vody z dekontaminace stavebních povrchů apod. Při všech těchto procesech
jsou používány jako čistící a prací prostředky detergenty na bázi mýdel (DES
2, DES 3, DES 4), anionaktivních tenzidú (Alfa, Zenit N, DES 1) a na bázi
neionogenních tenzidů (DEO, DEO-K). Při likvidaci těchto odpadních vod z
JE se tedy jedná o kombinaci procesů a technologii na odstraňování radionu-
klidů a tenzidů současně.

Pro provozní čištění odpadních vod z JE s obsahem radionuklidů a tenzi-
dů přicházejí v úvahu metody odpařováni, srážení a biologického čištění. S
těmito metodami jsou už v různé hloubce zkušenosti provozní (z našich JE),
polôpŕóvcríis^twho experimentální. Na JE-V1, V2 Jaslovské Bohunice a na JE
Dukovany se provozně využívá technologie odpařování, pro-./ÉTiifocňovce a
JE Temelín je navržena technologie srážení. Technologie využívající biologic-
kých procesů je ve stadiu výzkumu a provozního experimentálního odzkouše-
ní, kterým se zabývá v současné době ĎJV feež. K rozpracování metody bio-
logického čištěni se přistoupilo na základě hodnoceni nevýhod srážecího a od-
pařovaciho procesu. Nevýhodou metody čištěni těchto odpadních vod na pod-
kladě sráženi tenzidů a radionuklidů hydratovaným kysličníkem vápenatým za
použití kolektorů je značné množství nízkoaktivního kalu, který je nutno fixo-
vat a dále náročnost provozu na prostory a složitost technologie. Odpařovací
metoda čištění je energetický náročná a odpařování vod s obsahem tenzidů
způsobuje provozní problémy.

Protože výsledky vývojových prací provedených v ĎJV Rež v problema-
tice využití chemicko-biologického postupu (kombinovaného se sorpcí radionu-
klidů pro sníženi měrné aktivity vyčištěných vod spolu se sniženim koncen-
trace tenzidů) byly pozitivní a s ohledem na možnost využiti již vyráběného
komerčního čisticího zařízeni MCHBC-12 byly v EGP prověřovány podmínky
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pro provozní využití této technologie na čs. jaderných elektrárnách. Zároveň
byly připraveny podmínky a zpracován projekt pro experimentální provozní
odzkoušení na JE-VI.

Z provozního hlediska našich JE přicházejí v úvahu pro Čištění touto me-
todou vody ze speciální prádelny (SP) a vody z hygienických uzávěrů (HO).
Komerčně vyráběné zařízení navrhované pro využití na JE (MCHBČ-12 - Ma-
lá chemicko-biologická čistírna) je určeno pro čištění splaškových odpadních
vod z objektů, jejichž odpadní vody nelze připojit na veřejnou kanalizační
sít.

K hlavním přednostem tohoto typu čistírny patří hlavně minimální rozmě-
ry a s tím spojená jednoduchá instalace, zakrytí celého zařízení a možnost je-
ho odvětráni. Je použito jemnobublinné aerace aktivační nádrže s vysokou ú-
činností přestupu kyslíku a rovněž možnost přerušovaného chodu při nepra-
videlném nátahu odpadních vod, což ve spojení s minimální obsluhou dává
dobré možnosti jejího uplatněni.

Na trasu vyčištěné vody z MCHBČ zařadili pracovníci 0.IV Řež kolonu
se selektivním sorbentem pro záchyt Cs, které se při chemicko-biologickém
čištění odstraňuje s nižší účinnosti.

Na společném rámu se nacházejí nádrže čistírny a pomocná zařízení.

zžn.fiT.i technické údaje

Rozměry čistírny: 3100 x 1530 - výška 2400 mm
Hmotnost bez vody: 2750 kg
Provozní hmotnost: 9500 kg
Provozní el. příkon: 1,5 kW

3 -1Max. množství vzduchu: 5 m .h

Tlak vzduchu: 30 kPa

Hlavni technické údaje

Průtok čištění vody: 0,14 l . s " 1

Denní průtok- 12 m 3 . d - 1

Max. zatíženi v kg BSKg: 4,8 kg.d" 1

Počet ekv. obyvatel: 80 - 120
Čistící efekt - BSK5: 90 - 95 %
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- suspend, látky: 97 %
- koliformní bakterie: 100 %

POpis technologického procesii

Odpadni voda je čerpána do nádrže surové vody. Po naplněni nádrže je
hladinovým spínačem uzavřen přítok a automaticky se zapíná hlavní čerpadlo,
které průtokem 0,14 l.s" dopravuje vodu do aktivační nádrže. Aktivační ná-
drž je provzdušňována jemnobublinnými aeračnimi elementy, čímž je zaručen
intenzivní biologický proces postupné mineralizace organických látek. Aktivač-
ní prostor je spojen s dosazovací nádrž! přepouštěcí trubkou. Voda odsazená
v dosazovacím prostoru odtéká přes výškově stavitelnou přepadovou hranu do
rozmíchávací nádrže. Do vtoku před tuto nádrž jsou zaústěna hrdla přivodu
chemikálií, která jsou dávkována po dobu náběhu biologického procesu. (V
případě experimentu na JE-Vl bylo doporučeno přivezení aktivovaného kalu
z biologické čistírny JE-Vl.)

Z rozmichávací nádrže natéká upravená voda do poslední nádrže, kde
dochází k separaci a vyčištěná voda odtéká přes nastavitelný přepad mimo
čistírnu. Nad dosazovací a separační nádrží jsou pevné instalována ponorná
čerpadla, sloužící k recirkulaei biologického kalu a nebo k jeho čerpání k dal-
šímu zpracování. Zde dochází k samovolnému zahuštěni, odsazená voda přepa-
dá zpět do nátokové nádrže, zahuštěný kal je vždy po několika týdnech za-
budovaným čerpadlem čerpán mimo čistírnu a likvidován. Celá MCHBC-12 tvo-
ří uzavřený blok, odvzdušněný potrubím.

Pro možnost posouzení provozního využití komerčně vyráběného zařízení
MCHBČ-12, vyráběného TMS Pardubice, byly porovnány ziskané provozní ví-
daje o množství vod ze speciálních prádelen a hygienických uzávěrů JE-Vl,
JE-V2 a JEDC (viz přiložená tabulka). Z přiložené tabulky je patrné, že se
údaje o projektových a provozních množstvích vod značně odlišují. Nově na-
vrhované zařízení MCHBC-12 mé výkon 0,14 l .s , tj. ca 12 m .d , přičemž
je možné krátkodobé přerušení provozu (tj. přítoku odpadní vody) na 3 - 5
dni.

To znamená, že 1 ks zařízení MCHBL -12 by při vhodném provozním re-
žimu vyhovoval svým výkonem pro 2 bloky JE VVER 440 MW. Pokud by se
množství odpadních vod určených k přečištění pohybovala v provozních hod-
notách získaných z JE-Vl a JE-V2 bylo by nutno provozovat čistírnu MCHBC-
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12 sice přerušované, ale bez podstatného snížení čisticího efektu (pro JE-V1,
V2: 1 den provoz, 3 dny přerušení).

Z toho plyne i dostatečná rezerva ve výkonu zařízení pro případné změ-
ny v provozních množstvích odpadních vod x tohoto sběrného uzlu JE.

Sumární aktivity odpadních prádelenshých vod se pohybují v rozmezí
2 'i -1 3 -1

10 - 10 Bq.l , přičemž hodnoty 10 Bq.l se v provozních měřeních vys-
kytuji výjimečně. Na JE-VI sice jsou tyto aktivity v odebraných vzorcich na-
měřeny častěji, ale jedná se pravděpodobně o aktivity kalů usazených na dně
sběrných nádrží po delší době skladování.

Aktivita odpadních vod ze sběrných nádrží stávajících se čistícím proce-
sem koncentruje ve vznikajících kalech. Její pohyb je přes nádrž surové vo-
dy (měrná aktivita odpadní vody stávajících sběrných nádrží), aktivační ná-
drž, dosazovací nádrž, nádrž upravené vody do zásobníku kalu. Dle údajů o
provozu čistícího zařízení MCHBC-12 při čištění běžných splaškových vod
vzniká ca na 1 dm zpracovávané vody 1,7 1 kalu, to znamená při předpoklá-
daných aktivitách vod 102 - 103 Bq. f 1 aktivitu kalu ca 6.104 - 6.105 Bq.l"1.

Nádrže, ve kterých dochází ke koncentraci aktivity, jsou nádrže vesměs
s revizními otvory ve viku, aktivační nádrž má ve stropě vlez 500 x 500 mm

» 3
(jako přistup k přovzdušnovacím hlavicím). Zásobník kalu má objem 0,63 m ,
tzn. při zaplnění kalem (při zatím orientačním stupni zahuštění) celkovou ak-

7 8
tivitu ca 4.10 - 4.10 Bq. Objem zásobníku kalu je dimenzován na ca 1 mě-
síc provozu.

Na tomto místě je nutno upozornit na to, že v oblasti výzkumu, zejména
při použiti mordenitu pro separaci radionuklidů Cs-134 a Cs-137 nejsou k dis-
pozici údaje o množstvích vznikajících kalů a o jejich aktivitách. Jako podklad
pro další stupeň projekčních prací je nutno tuto oblast podrobně dopracovat
a zhodnotit.

Závěrem této stručné informace lze uvést, že v případě úspěšného do-
řešení problematiky, včetně vyhodnocení provozního experimentu provedené-
ho na JE-V1 v Jaslovských Bohunicích v 6/1990 se bude přinos realizované-
ho řešeni projevovat jak v úspoře investičních, tak i provozních nákladů při
zajištění relativně stejné úrovně ovlivněni životního prostředí v okolí JE (vý-
pustí do vodotečí). Ospory investičních nákladů by bylo dosaženo v nově bu-
dovaných JE; náklady na technologické zařízeni i požadavky na stavebni pro-
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story jsou nižší než při řešení chemické koagulace. U provozovaných JE by
sice realizace MCHBČ představovala určitý vlcenáklad, který by však byl
2áhy kompenzován úsporou provozních nákladů. Hlavní přínos metody spatřu-
jeme v úspoře provozních nákladů ve srovnání zejména s destilaci, která je
předpokládána v projektech EBO i EDU a která je v provozu částečně uplat-
ňována. Uvážíme-li, že náklady na odpařeni 1 m odpadni vody čini ca 700
Kčs, na JE 2x440 kW projekt předpokládá zpracování ca 3000 m3 této odpad-
ní vody destilací za rok, vychází roční provozní náklady na zpracování těch-
to vod ca 2 mil. Kčs (v provozu se jedná prozatím o hodne y poněkud nižší).
S ohledem na energetickou nenáročnost procesu chemicko-biologdckého čištění
i nízkým nárokům na obsluhu zaŕízc í lze předpokládat, že by došlo k úspo-
ře větší části těchto nákladů.

Další, rovněž důležité přínosy metody vidíme v tom, že se sníží usazo-
vání kalů ve sběrných nádržích a s tím spojené provozni potíže a vyloučí se
nepříznivý vliv vod s obsahem tenzidů na provoz destilační stanice pro čiště-
ní odpadních vod (tvorba pěny) a dojde k podstatnému snížení objemu vzni-
kajících kalů oproti srážecímu postupu (navrhovanému pro EMO a ETE).

Konečné vyhodnocení experimentu v provozním měřítku nebylo v době
zpracování referátu k dispozici, takže nebylo možno udělat závěry doporuču-
jící realizaci metody (využívající komerčního zařízení) na JE v ČSFR.

Použité podkladové materiály
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vod v MCHBČ-12 v provozním měřítku, M. Tajnecký, P. Franta, 1988
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na jaderných elektrárnách, 1988
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Tabulka: Porovnáni projektových a provozních údajů o množstvích odpadních vod z SP a HU pro JE-VI, V2
a EDU
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VODOVOD ZE V S E J D L - PROBLEMATIKA RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK

Ing. Ladislav C a b e j š e k
Vodohosodářský rozvoj a výstavba s. p . , Praha
Ing. Eduard H a n s 1 í k , CSc.
Výzkumný ústav vodohospodársky T. G. Masaryka, Praha

Jako investor jsme pověřeni přípravou souboru staveb "Vodovod ze Vše-
mil", což je akce, jejímž účelem je zabezpečit dostatek kvalitní pitné vody pro
Děčín a Ostí nad Labem s tím, že případné přebytky bude možno přepouštět
vodovodní soustavou až do severočeské hnědouhelné pánve.

K využití je navrženo šestnáct vrtů v průměru hlubokých 115 - 120 m,
které se nacházejí v prameništi Srbské Kamenice - Jetřichovice - Váemily v
okrese Děčín. Z tohoto prameniště je navrženo k exploataci v první stavbě
140 l.s" (napojeny tři vrty) a po zapojeni celého prameniště v rámci druhé
stavby souboru 425 l.s . Krátkodobé maximální přetíženi prameniště je 500
Ks' 1 .

Ve druhém čtvrtletí letošního roku byl přehodnocen tento soubor 3taveb
a to na základě stížností občanů, občanských fór a článků uveřejněných v
místním tisku. Jedna z nejvíce "ožehavých" otázek byla problematika navrže-
né technologie úpravy vody z hlediska radioaktivních látek.

Hydrogeologické poměry

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou v hlavních rysech dány
strukturní stavbou celé severočeské křídové pánve, k niž náleží oblast dolní-
ho povodí Kamenice. V této oblasti vykazuje chemismus srážek a chemismus
podzemní vody značnou souvislost zejména v turonském obzoru. Turonský ob-
zor je na většině území nejvyšším obzorem podzemní vody, má volnou hladinu
a je téměř po celém území oblasti přímé infiltrace.

První skupina vrtů DKJ 1, DKJ 2, DKJ 3 je v tektonickém pásmu s po-
rušeným artézským stropem mezi turonem a cenomanem, kde pravděpodobně
dochází k dotaci turonského obzoru cenomanskou vodou. Toto se projevuje
vysokou hodnotou pH (6,8 - 8,0) a enormně zvýšenou teplotou vody (14--
16 C). Vliv cenomanské vody se projevuje i ve zvýšeném obsahu madonu a
radia. Jímací vrt DKJ 1 byl při čerpací zkoušce na vrtu DKJ 2 velmi ovlivněn
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co se týká kolísání hladiny. Tyto vrty zřejmě leží na výrazné tektonické li-
nii.

Výskyt radioaktivních látek TC zdrojích

Průměrné hodnoty výsledků stanovení radonu-222, uranu a radia-226 a
směrodatné odchylky stanovení jsou uvedeny pro sledované vrty v tab. 1.
Průměrné hodnoty označené jako "menší než" znamenají, že v souboru výs-
ledků je aspoň jedna hodnota pod mezí detekce použité metody.

Hodnocené zdroje (vrty) jsou razeny do skupin podle hydrogeologických
souvislostí a dále tak, že v první skupině jsou uvedeny vrty uvažované pro
1. stavbu - DKi 4, DKj 5, DKj 7 a pro 2. stavbu - DKj 1, DKj 2, DKj 3,
DKj 8, DKj 6, DKj 10, DKj 11, DKj 9, HV 3 a KIIH. Výsledky radioehemic-
kých analýz z vrtů DKj 12, DKj 13, DKj 14 nejsou v podkladech prezentová-
ny.

Z hlediska hodnocení ukazatelů radioaktivních látek ve zdrojích pro 1.
stavbu je možné konstatovat, že průměrný obsah radonu-222 je u jednotli-
vých zdrojů vyrovnaný. Dokládají to hodnoty rozptylu výsledků pro 7 až 9
odebraných vzorků u jednotlivých vrtů, které jsou při vyjádřeni jako rela-
tivně směrodatné odchylky pro zdroje v pořadí uvedeném v tab. I DKj 4,
DKj 5, DKj 7 a DKj 8 - 17 %, 12 %, 8 % a 9 % (relativní směrodatná odchyl-
ka vlastního stanoveni je v intervalu 5 až 10 %). Při malém rozptylu hodnot
lze kvalitu ve vrtech DKj 7 a DKj 8 pokládat za zcela rovnocennou - 357
pCi.l a 369 pCi.l" . Nejvyšší obsah radonu-222 vykazoval v této skupině
vrt DKj 4 - 585 pCi.T 1 , vrt DKj 5 - 441 pCi.l . Při přepočtu na koncen-
traci v Bq.l odpovídají výše uvedené objemové aktivity hodnotám v rozpě-
tí 14 až 22 B q . T 1 .

V případě ostatních vrtů uvažovaných pro 2. stavbu podle tab. 1 re-
lativně nejvyšší koncentrace radonu-222 vykazuje skupina vrtů DKj 6, DKj
10, DKj 11 a to v průměrných hodnotách 27; 22 a 38 Bq.l (relativní smě-
rodatné odchylky stanovení jsou opět nízké, v uvedeném pořadí vrtů 9 %,
28 % a 5 %) a DKj 1, DKj 2 a DKj 3 s průměrnými hodnotami koncentrace ra-
donu-222 18; 22 a 27 Bq.l" 1 (relativní směrodatné odchylky stanovení jsou
poněkud vyšší 31 %, 41 % a 35 I ) . Nejnižší objemovou aktivitu radonu-222
vykazovala voda z vrtu DKj 9 - 7 Bq.l a nízké byly i výskyty u HV 3 -
12 Bq. f 1 a KlIIt - 14 B q . T 1 .
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Hodnoty celkových objemových aktivit alfa a beta v odebraných vzor-
cích nebyly zjišfovány. Na základě detailního posouzeni (při vyloučení pří-
spěvku aktivity radonu-222 a jeho rozpadových produktu, které jsou elimino-
vány při přípravě vzorků pro stanovení celkové aktivity alfa podle ČSN
75 7611, viz str. 165 sborníku) je třeba předpokládat, že v případe stano-
vení celkové aktivity alfa podle výše uvedeného postupu definovaného ČSN
75 7611 bude hodnota vyšší než 0,1 Bq.l tzn. vyšší než indikační hodno-
ta podle ČSN 75 7111 a to diferencovaně podle výše objemové aktivity radia-
226 a jeho produktů přeměny.

Koncentrace uranu byly vesměs nízké. Za předpokladu společného jímá-
ní hodnocených zdrojů pro 2. stavbu by výsledná směs a uvážením vydat-
nosti jednotlivých zdrojů měla objemovou aktivitu radia-226 menší než 0,11
Bq.T1.

Hodnoceni radioaktivních látek ve zdrojích podle ČSN 75 7111 Pitná voda

V období mezi provedeným radiochemickým vyšetřením kvality vody a
zpracováním projektu byl projednán návrh novelizované ČSN Pitná voda, kte-
rá uvádí indikační ukazatele celkové objemové aktivity alfa a beta a radonu-
222.

Při překročeni indikační hodnoty ČSN 75 7111 v souladu s citovanou
vyhláškou MZd ČSR 59/72 Sb. je třeba doložit důvody jejího překročení. V
daném případě se zjištování zejména radia-226 a uranu jeví jako logické. Pří-
spěvek aktivity přítomného uranu celkové objemové aktivity alfa je malý. Při
platnosti nálezů O.l.ug.l je odpovídající celková objemová aktivita alfa 2,5

-1mBq.l , a to za předpokladu, že metodou ve skutečnosti zjištovaný izotop
uranu-238 je v přirozené rovnováze s jeho dalšími izotopy 234 a 235. I v
případě, že by skutečná rovnováha byla posunuta v neprospěch uranu-238
nelze jeho přítomnost pokládat za závadnou {nařízení vlády č. 25/75 Sb. o
přípustném znečištění povrchových toků uvádí pro vodárenské toky nejvýše
přípustnou koncentraci pro uran 5O.ug.l ). Toto konstatování týkající se
uranu platí pro vodu ze všech zdrojů uvedených v tab. 1.

V případě radia-226 se zdroje pro 1. stavbu vyznačují objemovými ak-
tivitami menšími než 60 mBq.l" (1,7 pCi.l ) . Zahraniční standardy odvoze-
né ze stejných celosvětově přijatých doporučení ICRP, jako vyhláška 59/72
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Sb., uvádí pro radium-226 nejvýše přípustnou koncentraci 0,1 Bq.l .

Koncentrace uranu je vyhovující pří použití zahraničních doporučení jako v
případe radia-226. V případě radonu-222, který nám a jeho produkty přemě-
ny polonium-218 a polonium-214 jsou zářiče alfa, byla stanovena CSN 75 7111
indikační hodnota 20 Bq.l . Podle pracovního návrhu výnosu MZd CR (1990)
k problematice radonu-222 ve vodě resp. prostředí je hladina radonu-222 ve
vodě na úrovni 50 Bq.l označena za vyhovující. Při aplikaci tohoto krite-
ria je zřejmé, že objemové aktivity radonu-222 nejsou překročeny ani v pří-
padě jediného zdroje uvažovaného pro 1. stavbu a že výsledná objemová ak-
tivita radonu-222 ve směsi surové vody bude nižší než 20 Bq.l a tak vy-"
hovovat hygienickým předpisům.

Skupina zdrojů (vrtů) uvažovaná pro 2. stavbu vykazuje v případě ra-
dia-226 průměrnou kvalitu na hranici doporučeného kriteria 0,1 Bq.l (za
předpokladu, že v případě hodnot "menších než" mez detekce byla pro výpo-
čet vzata mez detekce).

V případě radonu-222 pak podobně jako u zdrojů pro 1. stavbu žádný
vrt nepřekračuje navrhovanou doporučovenou hodnotu limitu 50 Bq.l a in-
dikační hodnotu podle CSN 75 7111 překračuje voda ve vrtech DKj 2, DKj 3,
DKj 6, DKj 10 a DKj 11. Výsledná směs surové vody při uváženi vydatnosti
jednotlivých vrtů by vykazovala objemovou aktivitu radonu-222 21 Bq.l .

Posouzení náročnosti technologie úpravy

Pro 1. stavbu se uvažuje provzdušněni a zabezpečení vody chlorem.
Uvedené zařízení je stavebně navrhováno na plnou kapacitu 500 l.s , ale
technologicky jen na výkon 140 l.s . Celkem se uvažuje s osazením 14 aera-

-1 -2čních věží se zatížením 25 l.s .m z toho 8 záložních. Půdorysný rozměr
0,84 x 1,25 m a výška ca 5,5 m s jednopatrovou vestavbou o výšce 3 x 1 m.
K dosaženi vyšší účinnosti pro odvětrávání radonu-222 se uvažuje protiprou-
de vháněni vzduchu.

Pro 2. stavbu se uvažuje osazení dalších 14 kusů aeračních věží tzn.,
že celkem je navrženo 28 aeračnich věží, z toho celkem 8 záložních. Před
provzdušněním bude dávkováno vápno ve formě vápenné vody a provzdušně-
ná voda odváděna na pískovou filtraci.
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Na základě výsledného návrhu ČSN 75 7111 je možné konstatovat, že
kvalita vody pro 1. stavbu vyhovuje ve všech sledovaných ukazatelích ra-
dia-226, uranu i radonu-222. Podle všeobecných zásad je další snížení příj-
mu radioaktivních látek žádoucí pokud je ekonomicky zdůvodněné (na zákla-
dě optimalizační analýzy snížení rizika z příjmu radionukiidů a nákladů na
technologii úpravy). V 1. stavbě se prakticky jedná o aeračni zařízení, ae-
rační věže provozované v protiproudem uspořádáni. Z hlediska snížen' obsa-
hu radonu-222 by aplikace jednodušší technologie aerace na obdobném prin-
cipu, jejíž garantem je HDP Praha v piápadě aeračních věži vyráběných PV
JZD Klopina - Úsov, byla zcela dostačující. Jedná se rozměrově o shodná za-
řízeni jako navrhovaná s jednoduchou výplní vlnovců pracující v souproudéra
uspořádání.

2. stavba

Dimenzování aeračních věží podobně jako v případě 1. stavby by mělo
být limitováno jejich ostatními účinky - snížení obsahu oxidu uhličitého příp.
jiných těkavých látek. Z hlediska úpravy vody při případném zhoršení její
kvality v ukazateli radonu-222 o 1 řád tzn. ca na koncentraci 200 Bq.l" by
bylo dostačující obdobné jako v případě 1. stavby provzdušnění na aerač-
ních véžich v souproudém uspořádání s jednoduchou vestavbou vlnovců, pra-
cujících se zatížením ca 50 l.s pro 1 věž. Odtud vyplývá požadavek na
celkový počet aeračnícb věží pro 2. stavbu 7, tedy celkem 10 pro 1. a 2.
stavbu s tím, že při využití maximálního ověřeného zatížení ca 67 l.s (kte-
rá je dostačující pro snížení obsahu radonu-222 i při zhoršení kvality surové
vody o 1 řád) 3 věže představují rezervu.

Filtrace vodárenskými písky povede k vylučování oxidu železa příp.
manganu a k sorpci radia-226 na povrchu pískových zrn resp. vodárenském
kalu. Tím pochopitelně bude docházet k určitému snížení koncentrace radia-
226 během úpravy vody a ke zlepšení výsledné kvanty v tomto ukazateli.
Protože nejsou k dispozici výsledky poloprovozních ani laboratorních zkou-
šek zaměřených na tuto problematiku uvádíme alespoň pro základní orienta-
ci zkušenosti z jiných úpraven podzemní vody, kde dochází ke sníženi obsa-
hu radia-226. Pro úpravny s objemovou aktivitou radia-226 v surové vodě v
rozmezí 40 až 170 mBq.I byla měrná aktivita radia-226 v kalu 0,08 až 11,3
Bq.g" 1 sušiny a filtračního písku 0,7 až 3,7 Bq.g" 1 . Nejnižší měrné aktivi-
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ty byly zjištěny u úpravny, kde se používá dávkování vápna. Objemová ak-
tivita radia-226 v surové vodě v tomto případě byla ta 7x nižší než v přípa-
dě uvažovaných zdrojů pro úpravnu Všetnily a tak za předpokladu podobné-
ho chováni lze očekávat měrnou aktivitu kalu nejméně 0,6 Bq.g a pisku
4,9 Bq.g" 1 .

Časové zaěny aktivity vodárenského kalu

Použití údajů o produkci kalu na úpravně podle projektové dokumenta-
— 3 — 1 -

ce 1,9 g.m resp. 26,4 t . r bez výsledků alespoň laboratorních zkoušek
není možné k prognóze jejich měrné aktivity. S použitím orientačního údaje
o měrné aktivitě kalu uvedené výše pro rť<dium-226 - 3,5 Bq.g je možné
provést odhad aktivity dceřiných produktů. V tomto případě se však zdá
jako optimální řešení sledování měrné aktivity kalu až přímo na kalových po-
lích. Dá se předpokládat, že měrná aktivita rozpadových produktů radia-226
v kalu bude nižší než 21 Bq.g tzn. nižši než aktivita "zářiče" dle vyhláš-
ky 59/72 Sb. MZd fcSR.

| Se&sradáraf kontmriiMre upravené vody v průběhu filtrace
i
i Snižování obsahu radia-226, ke kterému bude docházet při úpravě vody
j filtrací na vodárenském písku u 2. stavby povede k akumulaci radia-226 ve
• vrstvě oxidů železa a manganu na povrchu pískových zrn. V reálné situaci

úpravny Všemily lze předpokládat i přfspěvek radonu-222 z důvodu jeho u-
vuolňování z náplně filtrů. Znamená to, že snížení obsahu radonu-222 v su-
rové vodě je rozumné jen do určité míry.

- Souhrn

; Jako investor tohoto souboru staveb stojíme společně s projektantem
" (Hydroprojekt Praha) před úkolem optimalizace navržené technologie úpravy.

Provzdušňovací jednotky budou sloužit ke snížení obsahu radonu v surové
vodě, k oxidaci dvojmocného železa, k odstranění ropných látek. Jde tedy o
to nalézt vhodnou kombinaci technologických postupů při optimalizaci nákla-
dů.

Bude nutné ověřit zda provozní a ekonomické nevýhody protiproudých
jednotek při jejich velké účinnosti mohou být nahrazeny jednotkami souprou-

1-
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dýmí s následnými změnami v úpravě vody (např. odstraňování ropných lá-
tek na aktivním uhlí - za předpokladu, že to umožni jejich spektrum). Dal-
ší samostatně hodnocenou otázkou byla otázka koncentrace radonu v okolí ú-
pravny vody (po jeho odvětraní). Krátkodobé maximální koncentrace radonu
při maximálním výkonu úpravny vody (500 l.s ) nepřekročí rozpětí běžných
hodnot koncentrace radonu v přizemním vzduchu, což je 2 - 10 Bq.m .
Jedná se tedy o nepodstatný příspěvek k celkové koncentraci radonu ve ven-
kovní atmosféře.



Tabulka 1: Ukazatelé Dbsahu radioaktivních látek ve sledovaných zdrojích pro "Vodovod Všemily", průměrné
hodnoty za období čerpacích zkoušek, původní data Stavební geologie

Zdroj, charakteristika

1

1.stavba (s výjimkou DKJ8)
údolní niva při soutoku
Kamenice a Chřibské Kame-
nice, tektonicky exponova-
né pásmo

2. stavba
jižní část Srbské Kameni-
ce s porušeným artézským
stropem mezi turonem a
cenomanem

ozna-
čeni

2

DKj4

DKJ5

DKJ7

DKJ8

DKjl

DKJ2

DKJ3

vydat-
nost

1.S-1)

3

50

40

50

20

30

30

30

obsah

3,

7,

«C2

2

3

1

4

6

1

6

3

,8

,7

radioaktivních 1
-4uran.10

4

- 1.9

- 2,4

- 1,4

- 1.2

- 1.1

- 1.7

i 0,5

(7)

(7)

(7)

(6)

(8)

(9)

(10)

átek

< 1 ,

7

6

4

směrodatná odch

radium-226
, p C i . ť 1 .

Bq.l *
5

6 - 0,8 (9)
= 0,06

5 - 0,5 (9)
=:0,06

7 í 0,6 (9)
s:0,06

5 - 0,5 (8)
«0,05

0 - 5,1 (10)
0,26

,0 ~ 4,2 (11)
0,22

,4 - 3,1 (12)
0,l(i

ylka, četnost stanoveni 1

radon-222

Bq. l" 1

585

441

357

369

494

603

734

6

í 98
22

í 55
16

- 30
13

- 33
14

- 155
18

- 250
22

- 257
27

(9)

(8)

(8)

(7)

(9)

(8)

(10)



Tabulka 1 - pokračováni

údolí Velké Bělé, poruše-
ni artézského stropu ne-
vede k misení vody

východní část Chřibské
Kamenice
odděleny tokem Kamenice
a Chřibské Kamenice, bez
hydrologické souvislosti

DKj6

DKjlO

DKjll

DKj9

HV3

KHIt

=§===

40

35

20

30

15

35

<1,2 - 1,5 (5)

< l , 0 (5)

*Cl,4 - 1,0 (9)

<=l,0 (6)

<a,0 (6)

<l,0 (6)

,5 - 0,6 (6)
0,05

1,5 - 0,4 (6)
0,06

2.3 - 0,6 (9)
0,09

1.4 - 0,3 (8)
0,05

< 1 , 3 - 0,5 (8)
«=0.05

< 1 , 3 - 0,3 (8)

730 - 69 (5)

592

1013

188

332

374

27

- 198
22

1 i 55
38

i 19
7

Í 19
12

í 31

(5)

(5)

(8)

(8)

(8)

Ol
I

14



- 97 -

STAHOVEMÍ AKTINOIDÔ V CS. YYSOKOHOBSKÉM SNÍHU V LETECH 1985 -

1 W

BNDr. Ing. Richard T y k v a , DrSc.
ílstav organické chemie a biochemie, Československá akademie věd, Praha

V práci je shrnut průběh aktinoidové kontaminace sněhu v Měděné do-
liné ve Vysokých Tatrách v letech 1985 - 1988, sledované pomoci námi vyvi-
nutých křemíkových detektorů.

fjvod

Při posuzováni radionuklidové kontaminace ve vodním hospodářství je
jedním z důležitých zdrojů informací sledování radioaktivity sněhu. U trva-
lých sněhových polí s velkou mocností dovolí stratigrafické analýzy určová-
ni různých časových závislostí.

V československých podmínkách lze při vhodném přístrojovém vybaveni
z radiometrických analýz sněhu lil posoudit zastoupeni vybraných radionu-
klidů v atmosféře a jejich vliv na kontaminace zemského povrchu.

Plutonium a izotopy uranu mohou být v atmosféře přítomné v důsledku
havárii jaderných zařízení nebo zařízení s jaderným energetickým zdrojem,
spalováni fosilních paliv, produkce a použití umělých hnojiv, vulkanické ak-
tivity, připadne z dalších důvodů.

V předkládané práci jsou shrnuty analýzy 2 3 4 U , 2 3 8 U a 2 3 9 > 2 í 0 p „ v

tatranském sněhu v letech 1985 - 1988 prováděné pomoci velkoplošných po-
lovodičových detektorů.

Pokusná část

Vzorek sněhu o hmotnosti kolem 200 kg byl odebrán v červnu každého
roku v Měděné dolině v nadmořské výšce přibližně 2000 m. V Ústavu radio-
ekologie a využiti jaderné techniky v Košicích pak byl po roztáni odfiltrován
přes membránový filtr Synpor 6 (0,4.um). Po spálení při 450*C byly radio-
nuklidy odděleny standardním postupem při použiti 121 čs. měniče aniontů
Ostion AT 0807 (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Ústi nad Labem).

Pro určováni zastoupení jednotlivých energií emitovaných částic alfa by-
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ly použity nán.i vj vinuté velkoplošné Křemíkové detektory s povrchovou ba-
riérou. Tyto detektory s účinnou plochou 5 nebo 10 cmJ byly připraveny
modifikaci velkoplošných detektorů, které jsme na základě výsledků výzku-
mu v předcházejících letech připravili pro zkoumání interakcí v oblasti vyso-
koenergetické fyziky a ověřili v ženevském CERN /3/.

Základní schema úpravy detektoru určeného pro spektrometrii velmi níz-

ké aktivity nuklidů alfa je zřejmé z obr. I .

Obr. 1: Schema okrajové části kruhového křemíkového detektoru s povr-

chovou bariérou
1 - vlastni křemíkový detekční element
2 - teflonové kroužky
3 - přechodová vrstva hydratovaných oxidů
4 - zlatá vstupní elektroda
5 - hliníková výstupní elektroda
6 - pasivační vrstva

Soustava vstupních substruktur detektoru je připravena drive popsaným
postupem 13/ na povrchu křemíku vodivostního typu N s průměrným měrným
odporem 12-Q.m a dobou života minoritních nositelů delší než 1 ms.

Výsledky • diskuse

Základní posouzeni vhodnosti detektorů bylo provedeno pomoci stanove-
ní energetického rozlišeni (FWHM) částic alfa o energii 5486 keV emitovaných
241 Am. Hodnoty FWHM se pohybují zhruba v intervalu 40 - TO keV, bylo
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však dosaženo i méně než 40 ke V (tabulka 1).

Tabulka 1: Energetické rozlišeni a hodnoty zpětného proudu pro detektory
s účinnou plochou 10 cm2

Detektor č.

5
6

10

napětí na detek-
toru

ud.v

108

35

44,5

zpětný proud

1,55

0,65

1,06

FWHM

keV

64,7

42,5

38,3

Hodnoty měrné aktivity analyzovaných radionukl idú jsou s h r n u t y v ta-

bulce 2.

Tabulka 2: Naměřené hodnoty měrné aktivi ty ve sněhu (mBq.m )

234y

2 3 8 U
239,240,

p u

1985

2414 - 139

1785 - 137

1936 - 101

1986

3474 - 113

3789 - 120

414 - 31

1987

8188 - 256

8022 - 254

259 - 49

1988

1025 - 58

835 - 54

685 - 43

Anomální zvýšení měrné aktivi ty plutonia v roce 1985 se shoduje s mě-
řením deštové vody ke konci roku 1984 v USA ( n a p ř . ve Faget tev i l l e ) . Ta-
to anomálie může být vysvět lena 141 shořením sovětského satel i tu s jaderným
energet ickým zdrojem Kosmos v únoru 1983. Poměry zastoupení radionukl idú
v roce 1987 (

2 3 9 . 2 4 0 p u / 2 3 8 u Q 0 3 i r e s f ) 234 / 238 u 1 Q ) n a z n a č u J Í p ř í r o d n í

zdroj , kterým by mohly být velké lesní požáry v p r ů b ě h u k v ě t n a toho roku

v Číně 151.

Zárčr

Z analyzovaných hodnot je zřejmé, že vhodné detekční vybavení umož-

ňuje podrobné sledováni kontaminace sněhových polí aktinoidy a tak posou-

zeni ohroženi povrchových vodných zdrojů těmito radionuklidy.
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RADIOAKTIVITA POVRCHOVÝ CH A PODZEMNÝCH VOD V OBLASTI PRIBSKUM-

KÉHO VRTU CSIIP PRI OBCI KÄUUCA

RNDr. Tatiana K o p u n c o v á
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
Doc. RNDr. Rudolf K o p u n e c , CSc.
Katedra jadrovej chémie PF UK, Bratislava

Začiatkom 80 rokov boli v severozápadnej časti pohoria Považský Inovec
v oblasti med?i obcami Kálnica a Selec ukončené práce na prieskumnom vrte
podniku ČSUP a hoci sa z fažobného hfadiska ukázala ako nezaujímavá, záu-
jem o rádiologickú charakteristiku vod z tejto oblasti prejavili Západosloven-
ské vodárne a kanalizácie, nakofko sa tam nachádzajú aj zdroje pre zásobova-
nie pitnou vodou mesta Trenčín.

Hydrogeologické pomery územia sú odrazom jeho geologickej stavby. Pod-
zemné vody krystaliniku, tvoreného kryštalickými bridlicami, vystupujúceho
z jadra Považského Inovca vo východnej časti územia, väčšinou tvoria počet-
né, ale málo výdatné pramene s plytkým obehom vo vefkej miere závislé na
klimatických podmienkach. Podzemné vody mezozoika, ktoré je v tejto oblasti
zastúpené v dolných polohách vápencami a vo vrch.iej časti červenými ílovitý-
mi bridlicami a dolomitmi, sú odvodňované v sústredných výveroeh krasového
charakteru v prameňoch Selca (podfa nášho označenie 1 SE až 4 SE). Ich su-
márna vydatnost dosahuje 45 - 165 1. s . Odberové miesta v povodí Kálnieké-
ho potoka sú situované na území tvorenom mladopaleozoickými súvrstviami se-
dimentov permu (A KA až 4 KA), tvoriaceho 2 - 4 ktn široký pruh v sever-
nej a východnej časti územia a karbónu (5 KA) tvoriaceho mohutný pruh, po-
nárajúci sa na severe a západe od Kálnice pod mezozoické série.

Z hydrocheimckého hfadiska patrí Kálnický potok k máio mineralizovaným
vodám l\l s priemernou koncentráciou rozpustených látok do 290 mg.T s
hlavným podielom hydrouhličitanov a síranov, v menšej miere chloridov. Prie-
merný obsah nerozpustných látok je 240 - 560 mg.l a sú tvorené minerálny-
mi i organickými časticami splavovanými z povrchu pôdy. Podobné pomery bo-
li zistené aj pre vodu Prostredného potoka, do ktorého sú vypúšíané vody z
prieskumného vrtu (2 KA) v množstve asi 3 l .s" . Táto voda má všeobecne
väčšiu koncentráciu minerálnych látok ako voda v potoku nad zaústěním vody
z vrtu.
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cieľom práce bolo sledovať rádioaktivitu povrchových a podzemných vod
v bližšom i širšom okolí obce Kálníea, ktoré sa uskutočnilo v rokoch 1984 až
1987. Z ekologického hfadiska ;'e významné, že zatiaí čo v samotných horni-
nách je zastúpenie jednotlivých rádionuklidov premenových radov viac menej
rovnovážne, vplyvom prúdenia podzemných vod a ďalších doprevádzajúcich
faktorov sa obyčajne táto rovnováha povušuie a ich migrácia vo vode se do
značnej miery stáva nezávislou. Napriek tomu, že problematika uvolňovania
niektorých prírodných rádionuklidov z pevných materiálov je v hydrochémii
experimentálne pomerne dobre rozpracovaná, primárnym zdrojom poznatkov v
každom konkrétnom prípade zostáva rádiochemická analýza. Okrem základných
rádiologických ukazovatefov akosti vody v zmysle doteraz platných noriem
12-3/, t j . celkovej objemovej aktivity alfa a celkovej objemovej aktivity beta
sme sledovali aj objemovú aktivitu radia-226 a draslíka-40 vo vode, celkovú
mernú aktivitu alfa a beta v sedimentoch z odberových miest povrchových
vod a sorpciu uránu na vzorkách pod odobratých v ich blízkosti.

Experimentálna čast

O d b e r v z o r i e k . Vzorky povrchových vod v povodí Kálnic-
kého potoka sa odoberali v dvojmesačných intervaloch na piatich odberových
miestach - obr. 1, označených ako 1 K A až 5 K A a na jednom mieste zo Se-
leckého potoka nad vývermi - 6 SE v polročných intervaloch. Vzorky pod-
zemných vod sa odoberali v polročných intervaloch zo zdrojov pitnej vody
Selec-prameň 1 až 4 (označenie vzoriek 1 SE až 4 SE), Soblahov-prameň "Ja-
zero" (5 SO), Kubrica - "Starý prameň" (6 KU) a Kálnica - "studňa MNV"
(7 KA). Vzorky vody sa odoberali v množstve 10 1 do polyetylénových nádob
s prídavkom kyseliny dusičnej /3/. Vzorky sedimentov sa odoberali do poly-
etylénových nádob v miestach odberu vzoriek povrchových vod (označenie
vzoriek 1 KA - S až 5 KA - S) .

R á d i o c h e m i c k á a n a l ý z a a r á d í o m e t r i e
v z o r i e k . Pre určenie koncentrácie uránu sa vzorka vody o objeme 1
liter po okyseleni koncentrovanou HC1 na hodnotu pH 2 odparila na mikroté-
novej fólii pod infralampou do objemu 20 - 30 ml, opä't sa okyselila a po kvan-
titatívnom přefiltrovaní sa obsah uránu určil extrakčno-spektrofotometrickou
metódou (Speeord OV-VIS) s použitím Arzenázo III 141. Přesnost stanovenia
boia E - 25 % v závislosti od koncentrácie uránu.
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Pre určenie objemovej aktivity radia-226 &a z přefiltrované) vody odobe-

rali 2 paralelné vzorky o objeme 1 liter, do každej sa pridalo ako špecifický
2+ 2+

nosič pre rádium Pb a Ba a do jednej z nich tieí 0 ;04 Bq radia-226 zo

štandardného roztoku. Rádium sa koprecipitovalo s olovom a bôriom prídav-

kom kyseliny sírovej. Po prečistení a vysušeni zvazenlny sa merala aktivita

alfa alikvotnej časti zrazeniny pomocou nizkopoza'lového počítača impulzov

Tesla NA 6201 a z nameraných hodnot pre vzorku ben e s prídavkom vnútor-

ného štandardu sa vypočítala objemová aktivita rádia-226. Chyba stanovenia

sa pohybovala okolo 15 %.

Celková objemová aktivita alfa IZI sa určovala meraním tenkej vrstvy

alikvotnej časti prežíhaného pri 400* C odparku vody na Al-miskách o prieme-

re 42 mm s použitím nizkopozadového počítača Tesla NA 6201. Ako štandard

sa použil etalôn Am-241. Chyba stanovenia bola menej ako 10 %.

Celková objemová aktivita beta IZI sa určovala meraním žiarenia beta na-

vážku 540 mg z toho istého odparku ako celková objemová aktivita alfa a na

rovnakom prístroji. Ako štandard se použil preparát so známym obsahom K-

40, ktorý vo vodách tvorí podstatnú čast prírodnej aktivity beta. Chyba sta-

novenia bola 7 - 10 %.

Objemová aktivita K-40 vo vodách sa vypočítala na základe plameňovofo-

tometrického stanovenia koncentrácie draslíka.

S o r p c i a u r á n u na vzorkách pod zo záujmovej lokality sa

sledovala radiometricky s použitím izotopu U-232. Základny roztok prírodné-

ho uránu s koncentráciou 1 mg. ml sa pripravil rozpustením zodpovedajúce-

ho návazku U3O0 v 1 mol.l HNC„. Z tohoto roztoku sa odoberali alikvotné

časti na prípravu pracovných roztokov so zvolenou koncentráciou uránu (25

- 50 - 75 - 100 - 200 - 300.ug.l~1), ku ktorým sa pridal vždy rovnaký ob-

jem roztoku (aktivita) U-232 v 1 mol.l" HNO„ s objemovou aktivitou 370

ItBq.ml a objem roztoku sa doplnil do požadovanej hodnoty destilovanou vo-

dou a upravil na hodnotu pH 5 roztokom NaOH. Použité vzorky pcd (1 KA-P

až 5 KA-P) boli odobraté z horizontu do 10 cm v blízkosti odberových miest

vzoriek povrchovej vody. Po vysušení bola vzorka pôdy rozomletá a preosia-

ta cez sito. V pokusoch sa použila vzdušnosuchá frakcia so zrnitosíou do 2

mm. Návažky pôdy 0,5 g sa v centrifugačných skúmavkách zmiešali s 5 ml

pracovného roztoku uránu a zmes sa intenzívne premiešavala na vibračnej
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trepačke počas 2 hodín (potrebná doba premiešavania bola určená v predbež-
ných pokusoch). Po ukončeni premiešavania sa íízy rozdelili centrifugovanlm
30 min pri 6000 ot.min . Z vodných fáz sa odobrali 1 ml vzorky na vieden-
ským vápnom opracované hliníkové misky pre meranie žiarenia alfa U-232. V
každej skúmavke sa zmerala rovnovážna hodnota pH vodnej fázy s použitím
kombinovanej sklenej elektródy, pripojenej k precíznemu pH-metru typu pHM
64 (Radiometer Copenhagen) a zistila sa hmotnosf suchého odparku z jednot-
kového objemu vodnej fázy. Aktivita vzoriek U-232 sa merala s použitím scin-
tilačného detektora ZnS(Ag) spojeného so spektrometrom typu Robotron 20
050 s chybou neprevyšujúcou 2 %. Všetky použité chemikálie boli čistoty p .a .

Výsledky a rtisknria

Najmä v poslednom období je rádioekologickej problematike povrchových
i podzemných vod venovaná zvýšená pozornost ako z híadiska laboratórneho
tak i technologického a radiačno-hygienického, pretože nároky na pitnú a
inú úžitkovú vodu neustále vzrastajú. Aj sledovaný mani región Selec - Sob-
lahov - Kubrica - Kálnica patrí k vodohospodársky významným nielen pre
tieto obce, ale sa tu nachádzajú zdroje pitnej vody pre zásobovanie okresné-
ho mesta Trenčín. Zistené hodnoty rádiologických ukazovatefov kvality povr-
chových a podzemných vod v sledovanej oblasti sú uvedené v tab. 1 pre ob-
siahlosf údajov iba ako hraničné ročné priemery pre roky 1984 - 1987 (pod-
robné údaje sú uvedené v práci 151). Z tab. 1 je vidief, že takmer vo všet-
kých odberových miestach v povodí Kálnického potoka (1 KA až 5 KA) celko-
vá objemová aktivita alfa prekračuje hodnotu povolenú normou 121 pre pitnú
vodu, zatiaí čo voda v Seleckom potoku (6 SE) tejto norme vyhovuje. Okrem
odberového miesta 2 kA, t j . vody vytekajúcej z prieskumného vrtu, uvede-
nej norme vyhovujú všetky ostatné rádiologické ukazovatele. Porovnanie hod-
not pre 3 KA, 4 KA a 5 KA ukazuje, že výtok vody z vrtu do Prostredného
potoka preukazne ovplyvňuje kvalitu jeho vody v profile 4 KA, v menšej mie-
re v profile 5 KA. Podiel rádia-226 z celkovej objemovej aktivity alfa sa po-
hybuje okolo 10 - 20 %, absolútna hodnota jeho objemovej aktivity vo všetkých
profiloch okrem 2 K A je porovnatelná s objemovou aktivitou rádia-226 v blíz-
kej rieke Váh /6/. V sledovaných zdrojoch podzemnej vody, lokalizovaných
severne od Kalnice, ale i v lokalite 7 KA, ktoré sa využívajú ako zdroje pit-
nej vody, všetky radiologické ukazovatele dlhodobo vykazujú hodnoty zodpo-
vedajúce norme ill. Hodnoty základných rádiologických ukazovateľov pre se-
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dimenty - tab. 2 uvádzame ako doplňujúcu charakteristiku, nakoíko povrcho-
vé vody povodia Seleckého potoka sa nachádzajú v rekreačnej oblastí a pou-
žívajú sa v pouiohospodárskej výrobe. Vo vzorkách sedimentu z prieskumné-
ho vrtu sú podstatne vyššie hodnoty celkovej mernej aktivity alfa i beta (ra-
dionuklidy fixované hlavne na vyzrážanom hydroxide železitom) a relativné
vyššie sú aj hodnoty zodpovedajúcich veličin vo vzorkách odobratých z poto-
ka niže vyústenia vody z vrtu (4 KA-S).

Pôdne prostredie je jedným ?. dôležitých, avšak najzložitejších médií mi-
grácie rádionuklidov s účasťou vody v prírode a vzhíudom k zložitému che-
mizmu uránu je mechanizmus fixácie tohoto rádionuklidu na pôdu značne kom-
plikovaný. Rôzne typy pod s odličným zložením, štruktúrou, koexistujúcou
vodnou fázou ap. sa obyčajne významne odlišujú vo svojich sorpčných vlast-
nostiach, preto sme sa pri sledováni sorpeie uránu snažili přiblížit čo najviac
ku konkrétnym prírodným podmienkam. Vzorky pôdy boli odobraté v blízkos-
ti odberových miest vzoriek povrchových vod, východisková koncentrácia
uránu vo vodnej fáze a hodnota pH boli zvolené s ohfadom na zistené hodno-
ty pri predchádzajúcich analýzach vzoriek vody. Použitie rádioizotopovej in-
dikácie na určovanie zmeny koncentrácie uránu vo vodnej fáze s voľbou pri-
bližne rovnakej východiskovej objemovej aktivity 0-232 pri rožnej východis-
kovej koncentrácii uránu dovolilo dosiahnút dostatočne vysokú přesnost ur-
čenia koncentrácie uránu f rovnovážnej vodnej fáze aj pri jej veľmi nízkych

hodnotách (rádovo l.ug.í" ) . Plošná hmotnost preparátov používaných na me-
-2ranie aktivity U-232 sa pohybovala okolo 0,2 mg.cm . Hodnoty sledovaných

veličín, zistené pri štúdiu sorpeie uránu na vzorkách pôdy sú sumarizované
v tab. 3. Z týchto údajov vyplývá, že u všetkých vzoriek došlo k posunu
hodnoty pH v rovnovážnej vodnej fáze k vyššej hodnote v porovnaní s vý-
chodiskovou, pričom vo vzorkách 2 KA-P iba o asi 0,1 pH a vo vzorkách 4
KA-P až o 2,32 pH. Nepozorovali sme preukazatefnú koreláciu medzi zmenou
hodnoty pH a hodnotou sofnosti rovnovážnej vodnej fázy, je však známe, že
obidve tieto veličiny raajii významný vplyv na priebeh a rovnovážny stav
sorpeie uránu. Hodnoty rozdefovacieho koeficientu Kp sme na základe ziste-
nej rovnovážnej distribúcie uránu medzi tuhou fázou a roztokom vypočítali
podfa vzfahu: KD = ( n o - n)/n . (V/m), kde nQ - objemová početnost impul-
zov pre východiskovú vodnú fázu (imp.min" .ml" ), n - objemová početnost
impulzov pre rovnovážnu vodnú fázu (imp.min .ml )» V - objem vodnej fá-
zy (ml), m - hmotnost tuhej fázy (g). V tabufke je okrem zistených hodnot
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rozdefovocieho koeficientu uránu pre jednotlivé vzorky pody uvedená tiež
hodnota sorpeie uránu v %. Ak by sme hodnotili sledované pody podfa rozdě-
lovačích koeficientov, tieto sa medzi sebou líšia o dvoj- až trojnásobok, čo
bolo pozorované aj pre prvky s ovefa jednoduchším chemizmom v porovnaní s
uránom 111. Podfa podielu sorpcie, ktoré je priamym ukazovatefom účinnosti
záchytu uránu pôdou sa tieto líšia nevefmi (o niekofko %). Z uvedených úda-
jov tiež vidief, že číselná hodnota rozdefovacieho koeficientu pri vysokej sorp-
cii sa výrazne mení už pri malej zmene sorbovaného podielu, napr. pri 98 %
sorpcii zmena o 0,5 % vedie ku zmene hodnoty K~ prib'ižne o 120. V našom
prípade potom može mat podstatný vplyv na rozptyl získaných hodnot Kp
stupeň reprodukovateíhosti v odbere série vzoriek danej pody, najmä z hfa-
diska disperzity. Na obr. 2 sů uvedené izotermy adsorpcie uránu pre sledo-
vané pody, ktoré možno v podstate považovat za lineárne v celej sledovanej
oblasti koncentrácií uránu. Ich priebeh naznačuje, že sorpčná kapacita sle-
dovaných pod voči uránu presahuje hodnotu aspoň niekofkých mikrogramov
na 1 g pody. Z hfadiska sorpčnej schopnosti možno považovat sledované po-
dy za účinné fixátory uránu z prírodných vod a teda významný činitef o-
vplyvňujúci jeho migráciu v zvodnených povrchových vrstvách zeme.
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Tabufka 1: Hodnoty radiologických ukazovatefov pre povrchové a podzemné
vody

Označenie
vzorky

Povrchové
1 KA
2 KA
3 KA
4 KA
5 KA
6 SE

Podzemné -v
1 SE
2 SE
3 SE
4 SE
5 SO
6 KU
T KA

j mBq.l L

vody
124- 184
648-2130

89- 271
243- 822
143- 224

69- 94

ody
20- 71
56- 92
19- 62
18- 56
18- 115
21- 63
16- 27

mBq.f1

93- 167
649-1180

87- 191
180- 297

91- 235
87- 138

138- 187
134- 187
126- 146
123- 176
109- 145

93- 153
49- 55

av,Ra-226
• _i
mBq.l

22- 29
87-195
16- 33
19- 68
15- 24
15- 20

4- 17
10- 39
8- 21
5- 25
8- 23
6- 32
7- 15

a^K-40
mBq.f1

25-56
81-92
37-55
48-59
41-60
19-47

25-44
18-32
14-29
19-44
35-43
38-70
32-37

6- 19
159-198

10- 17
54- 66
11- 27

4- 8

3- 6
3- 5
9- 15
7- 13
9- 15
9- 24
7- 20

Tabufka 2: Hodnoty rádiologických ukazovatefov pre sedimenty

Označenie
vzorky

V0*

mBq.kg"1

mBq.kg

1 KA-S

240- 390

700-1130

2 KA-S

1860-5355

2190-4780

3 KA-S

187- 580

280-1273

4 KA-S

300- 563

690-2268

5 KA-S

236-380

640-966
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Tabulka 3: Sorpčné charakteristika uránu na pode

Označenie
vzorky

1 KA-P

2 KA-P

3 KA-P

4 KA-P

5 KA-P

poč.konc.U

jng.f1

25
50
75

100
200
300

25
50
75

100
200
300

25
50
75

100
200
300

25
50
75

100
200
300

25
50
75

100
200
300

rovnov.hodn.
pH

6.30
6,19
6,32
6,23
6,28
6,17

5,08
5,05
5,07
5,17
5,15
5,07

5,75
5,74
5,73
5,79
5,78
5,76

7,24
7,29
7,31
7,32
7,41
7,33

6,52
6,43
6,41
6,54
6,57
6,38

sorpcia U
%

86,2
87,6
91,0
92,-5
93,9
94,3

95,7
95,3
95,3
95,4
95,9
96,2

96,0
93,6
95,7
96,8
97,6
97,0

93.5
93,8
95,0
97,8
98,3
97,9

92,5
89,6
94,2
97,7
96,5
9T,0

ml.g"1

63
71

101
123
154
165

223
203
203
207
234
253

240
146
223
303
407
323

143
150
190
445
578
466

123
86

162
423
276
323
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Obr .2 lssotezjny sorpoie urdnu i vodných roztokov na vzor-
kách pôdy z povodia Kálniclcého potoka



KONTAMINACE UTOKÄLNÍHO PÄSHA PLOD&NICE RADIOAKTIVNÍMI LÁTKAMI

Ing. Václav M o u c h a
Povodí Ohře, Chomutov

Účelem řešení vodohospodářské problematiky z hlediska radioaktivity
Moučnice v rámci činnosti Vědeckovýrobního sdružení Výzkumného ústavu
vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze a Povodí Ohře v Chomutově je
postupně prohlubovat poznatky o kontaminaci a jejích změnách v korytě toku
a jeho zátopovém území a poskytovat správci toku objektivní podklady pro
rozhodování v otázkách ochrany vodních zdrojů, jakosti vody v toku, ve vý-
konu správy vodohospodářsky významného toku a pro vyjadřování ke všem
záměrům na toku a v zátopovém území z hlediska Státního vodohospodářské-
ho piánu.

Referát přináší hodnocení výsledků zjištování kontaminace litorálního
pásma Ploučnice, provedeného v období 07/1988 - 06/1990 v kooperaci sdru-
žení s Ústavem hygieny práce uranového průmyslu Kamenná, pobočkou ve
Stráži pod Ralskem metodou měření dávkového příkonu gama (dále D) v bo-
dech údolních aj. profilů území, doplněnou radiochemickými, resp. gama-
spektrometrickými analýzami vzorků zemin, odebraných v některých bodech
měření D. Analýzy byly provedeny v Útvaru vodohospodářské chemie Povodí
Ohře v Teplicích a ve VÚV Praha T. G. Masaryka.

Rozbor problematiky

Návaznost řešeni ca predchoxí výsledky a poznatky

Těžba a úprava uranových surovin ovlivnila Ploučnici a její zátopové ú-
zemí několika zásadními změnami, jejichž důsledky se projevují dodnes a něk-
teré budou působit dlouhodobě.

Hydrologický režim Ploučnice je po dobu trvání hornické těžby uranu
ovlivňován vypouštěnými důlními vodami v oblasti nízkých průtoků (v profl-
lu limnigrafu Stráž pod Ralskem představuje současná dotace zvýšení průto-
ku, který může být průměrně překročen po dobu 270 dnů v roce, o 100 %).
Další vývoj této změny je vázán na podil hornického způsobu těžby.

Důsledkem změny hydrologického režimu je od roku 1967 trvající zvýše-
ná hladina vody v Ploučnici po Českou Lipu, vyhodnocená Hydroprojektem
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Praha k roku 1974 podle tvaru a velikosti koryta o 20 - 45 cm. Změny dep-
resníeh křivek vyvolaly postupné zamokrení převážné části plochy zátopové-
ho území, z níž je asi 1/3 degradována na bažiny s porostem tundrového
charakteru, který ovlivňuje plynulost povodňových průtoků. Změnu stavu
nelze bez technických zákroků na toku a odvodněni území předpokládat.

Plošně rozsáhlá zájmová oblast těžební organizace, existence chemické
úpravny rud a přeprava rudy územím vytvářejí trvalé podmínky kontamina-
ce toku v případě výskytu přívalových deštů splachem radioaktivních látek.
Soustavná stavební činnost vytváří podmínky i pro splach zemin s důsledkem
na zanášení toku a snižování jeho průtočné kapacity. Jev je trvalým do doby
ukončení těchto prací.

Zásadní změnou v odtokových poměrech se stala soustavná úprava Plouč-
nice k ochraně zájmového prostoru dolu chemické těžby, jež byla realizována
od VD Stráž pod Ralskem po úpravu nad Mimoni. Ještě nedokončenou zasáh-
la v 07/1981 katastrofální povodeň, která způsobila mimořádné zaplaveni zá-
stavby Mimoně a vyvolala požadavek orgánů státní správy upravit tok až po
soutok s Ploužnickým potokem.

Koryta nových úprav, postupně uváděných do provozu po rok 1986
(poslední úsek pod Mimoni) byla v prvních opevnění kontaminována po 5 až
7 měsících po uvedení do provozu na přibližně stejnou úroveň kontaminace
koryt s 151etým provozem (sledování v rámci sdružení).

Spolu se sedimenty tak představují sekundární zdroje radioaktivní kon-
taminace za zvýšených a povodňových průtoků a budou jím i po uvedení cen-
trální dekontaminadní stanice ODH do trvalého provozu po roce 1990.

Základní otázka, využití měření D jako metody indikující vliv činnosti
UDH vycházela z předpokladu, že kontaminovaná plocha litorálního pásma od-
povídá rozlivu za největší povodně, jež se po dobu těžby uranu na Ploučnici
vyskytla. Byla jí povodeň z přívalových deštů v červenci 1981 zdokumento-
vaná Povodím Ohře na základě geodetického měření hladin vody v území a
leteckých snímků zaplavení a korigovaná ve velikosti ČHMÚ - pobočkou v
Ostí nad Labem na Q,ft v profilu Česká Lípa při kulminaci na stavu 195 cm

3 -1
a průtoku 113 m .3 . Prověřovaná plocha byla proto určena shodně s plo-
chou rozlivů této povodně.

Radioaktivní kontaminace kultninačního průtoku této povodně byla zjiš-
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těna radiochemickou analýzou vzorku vody, odebraného v České Lípě 21. 7.
3 -11981. Koncentrace radia-226 za průtoku 113 m .s byla prakticky rovna

3 -1koncentraci zjištěné před povodní 5. 6. 1981 za průtoku 4,91 m .s nebo

průměrné roční koncentraci v tomto profilu za rok 1980 při průměrném roč-

ním průtoku 7,47 m 3 ^ " 1 (0,150 resp. 0,159 resp. 0,159 B q . f 1 ) .

V rámci dokumentace povodně byly pořízeny mapy jejích rozlivů v mě-

řítku 1 : 10 000 od ústí Ploučnice do Labe po Mimoň, které se staly výcho-

zím podkladem pro rozsah měření D, jeho postup v území a pro vyjádření

výsledků v bodech, probíhajících údolními, popřípadě jinými profily území.

Představa o hustotě měření D v bodech území a hustotě profilů byla

podložena důležitými výsledky výzkumu "Transport látek za umělé povodňo-

vé vlny na příkladu řeky Ploučnice" (sdružení 1987). Experimentálně ověře-

ná mezní hranice uvolňování radioaktivních látek, vázaných v korytě a ka-

lech, sedimentech a v prvcích opevnění, v závislosti na průměrné profilové

rychlosti vodního proudu v upraveném korytě toku (0,658 m.s ) a zjištěný

tok radioaktivních látek při dosažení rychlosti 0,776 m.s přesahující vy-

pouštěné množství radionuklidů v odpadních vodách v jednotlivých ukazate-

• lich v rozpuštěných látkách 6,3 - 20,4x a v nerozpuštěných látkách 22,7 -

41,7x umožnily stanovit předpokládané profily, v nichž se v závislosti na

náhlé změně průtočné kapacity koryta transformuje korytový tok radioaktiv-

ních látek na tok inundační a zbytkový korytový nebo se naopak oba toky

opět koncentrují do koryta.

V případě výskytu povodňových průtoků, jejichž vybřežení do území

není plošně významné, ale jejichž počet je relativně větší, poskytl experiment

poznatek, že relativně vyšší úroveň kontaminace může být zjištěna na vněj-

ších příbřežních pásmech zakřivení toku v důsledku příčného sklonu hladiny

vody za vzestupné větve povodně (za středem oblouku vybřežuje voda u při-

rozeného koryta nejdříve), ve všech hrdlech rozlivů a proláklinách. Tok ra-

dioaktivních látek může být do těchto prostor transformován, ale nemůže v

závislosti na výšce hladiny vody v toku a na morfologii území dále pokračo-

vat. V příbřežním pásmu lze proto očekávat významnější sedimentaci neroz-

jí^ puštěných látek.

' • Výsledky experimentu upozornily i na skutečnost, že lze zvýšenou úro-

čil veň kontaminace území předpokládat v případech, kdy je kapacita koryta do-

|;i statečná a průměrná profilová rychlost překročí 0,658 m.s , je-li např. z
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Ploučnice odebírána voda náhonem. Tok radioaktivních látek se v tomto pří-
padě dělí a v závislosti na dalším vzestupu rychlosti kontaminuje koryto ná-
honu, pop ŕ. až vodohospodářské dílo. Za povodně lze předpokládat i vybře-
žení vody z koryta náhonu do území a jeho následnou kontaminaci. Je-li vo-
dohospodářskému dílu předsazena zásobní nádrž (průtočný rybník), lze oče-
kávat kontaminaci jeho dna a sedimentů.

Konečně byla na základě experimentu zvažována předpokládaná funkce
rozsáhlé sítě melioradních odpadů ve vztahu k migrací radioaktivních látek v
zátopovém území. Byla vytvořena hypotéza, že meliorační odpady, zakončené
v blízkosti koryta Ploučnice a odvádějící vody z rozlivů dále zpět do toku,
koncentrují v počáteční fázi povodně vznikající rozliv do koryta. Koncentru-
jí tak i tok radioaktivních látek, jímž jsou kontaminovány. V další vzestupné
fázi povodně z nich vybřežuje voda do území a pravděpodobně kontaminuje
nejvíce jejich příbřežní pásma v závislosti na četností výskytu a velikosti po-
vodně a na morfologii území.

Poznatky byly metodicky využity v systému měření D, zejména v husto-
tě bodů měřených v příbřežních pásmech toku i melioračnich odpadů.

Popis Ťešenébo úzeaf

Rozsah litorálniho pásma Ploučnice, v němž byl využíván způsob měře-
ní D, překročil sledování radioaktivity pevných látek laboratorrími metodami
Povodím Ohře v stálých měrných profilech od ústi do Labe po Břevniště mi-
mo kontrolní úsek pod Osečnou.

Bystřinný charakter toku od ústí do Labe po Valkeřice, odstupněný v
podélném profilu kaskádou 17 pevných jezů (součástí bývalých i současných
malých vodních elektráren) nevytváří v korytě s hrubou Kamenitou výstelkou
ani na březích podmínky pro kontaminaci. Průtočná kapacita koryta pro Q,_
j f l 0 zde omezuje, resp. vylučuje kontaminaci zátopového území. Podmínky
kontaminace vytvářejí některé zdrže jezů a průtočný rybník MVE Děčín, kte-
rá odebírá vodu z Ploučnice asi ve vzdálenosti 1,3 km od ústí do Labe.

Od zlomu podélného sklonu toku mezi Valkeřicemi a Malým Šachovém se
směrem proti toku vytvořila rozsáhlá údolní niva s největší šířkou u soutoku
Ploučnice s Robečským potokem. Přirozený úsek toku o kapacitě Q, . K je
přerušen místní úpravou v zástavbě České Lípy pro QCA a pokračuje dále o

dli
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3 - 1

kapacitě 12,6 m .s po Vlčí Důl (pod soutok se Svitávkou). Již zde vytvá-
ří tok celé soustavy meandrů s tendenci stěhováni kynety v území. Důsled-
kem je i více slepých nebo již odstavených ramen nebo tůní.

Od Vlčího Dolu po soutok Ploučnice s Ploužnickým potokem je charakter
toku podobný, ale jeho průtočná kapacita, vztažené k profilu limnigrafu Mi-

3 - 1
mon, je v rozmezí 7 - 9 m .s a je nejmenší v rozsahu pásma od ústí do La-
be po zaústění obtokového kanálu UDH pod Stiáží pod Ralskem. V tomto úse-
ku je největší podil bažin a zamokrení pozemků včetně jejich zárůstu.

Na tento úsek navazuje soustavná úprava Ploučnice postupně o kapaci-
tě pro Q5_gn-ioo-3-5-10-2!l-50-10-5 P° v o < * n * dílo Stráž pod Ralskem realizo-
vaná v období 1980 - 1986.

Plocha zátopového území mezi Malým Šachovém a Novinami (skalní průr-
vou), kde je dolní hranice zájmového prostoru dolu chemické těžby, je podle
vyhodnocení Povodím Ohře 940 ha při délce v ose proudnice povodňového
průtoku 41,3 km. Průměrná šířka území je 227,6 m.

Pásmo dalšího úseku toku je využíváno mezi Novinami a Stráží pod Ral-
skem důlní chemickou těžbou uranu, dotýká se ho možným zdrojem kontami-
nace účelová komunikace pro přepravu uranové rudy do chemické úpravny
rud, obtokový kanál k odvádění důlních vod do Ploučnice a v úseku nad ná-
drži VD Stráž pod Ralskem do nžho zasahuje haldové hospodářství šachty 3
v Hamru a šachty 1 u Břevniště.

Vzhledem k tomu, že stav komunikace v celém zájmovém území by měl
být v určitých časových intervalech podrobně zjištován přislušným útvarem
UDH, nebyl tento prostor pojat do zjištování plošného výskytu kontaminace,
avšak byla prověřena místa, kde v minulosti zjistilo Povodí Ohře významněj-
ší aktivity pevných látek.

Metodika

Výběr pradú pro ofiFenf dávkového pflkona »ž*—i< giaa

Zatímco v roce 1986 provedený rozsah měření D měl prokázat využitel-
nost metody k plošné indikaci kontaminace v jen krátkých stálých měrných
profilech Povodí Ohře, v nichž byla soustavně sledována radioaktivita pev-
ných látek laboratorní metodou včetně lokalit v zájmovém prostoru UDH, v
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letech 1989 - 1990 byla metoda po vyhodnoceni aplikována k indikaci konta-
minace litorálniho pásma od Novin po ústi Ploučnice do Labe.

V úseku pásma od ústí toku do Labe po Malý Šachov, kde ani v minu-
losti nebyla zjištěna kontaminace asi 120 ha velké plochy rozlivů, bylo měře-
ni D provedeno ve vybraných samostatných bodech jen v břehové linii toku
včetně jeho vyústnf trati do Labe, popř. i dna koryta. Podobným způsobem
byly proměřeny body některých lokalit v zájmovém prostoru UDH.

Rozsah rozhodujícího pásma toku byl indikován na jeho ploše, shodné 8
plochou rozlivů největší povodně za dobu trváni těžby uranu (asi 940 ha),
metodou měření bodů, probíhajících v předem zvolených údolních nebo jiných
(pomroných) profilech, jež bylo možné fixovat na charakteristická prvky v
terénu (vedení VVn, VN, kostely, věže, komíny továren, význačné budovy
apod.) a zakreslovat je během měřeni do mapy.

Na základě vytvořené pracovní hypotézy o předpokládaném výskytu výz-
namnější kontaminace území byla zvolena vyšší hustota měřeni bodů v břeho-
vých pásmech toku i melioračních odpadů a obecné v částí profilů, kde se
během měřeni vyskytly mimořádné hodnoty D.

Původní představa o hustotě zvolených údolních profilů byla korigována
počátečními výsledky měření na více než dvojnásobnou z důvodu objektivněj-
šího vyjádření výsledků.

Body měření D v profilech jsou staničeny v m od bodu styku hladiny
vody s břehem koryta toku po okraj zátopového území, resp. po poslední
bod, za nimž již nebyla kontaminace zjištěna. V případě neprístupnosti teré-
nu bylo měřeni přerušováno.

Pro účely dalších výzkumných prací v oblasti teorie migrace radionukli-
dů v závislosti na hydrologických a hydraulických podmínkách byly zkušeb-
ně proměřeny některé části transformačních prostorů povodňových vln v bo-
dech krátkých podélných profilů v území, prostory za říčním zakřivením a
prostory za křížením říčního proudu proudem inundačním.

Kontaminace 1,4 ha plochy sedimentů Zámeckého rybníku v Děčíně, kte-
rý odebírá asi 2/3 průtoku Ploučnice a je posledním usazovacím prostorem v
pásmu, byla indikována v předem vytyčené čtvercové síti bodů o straně 20
ro z výzkumných důvodu 3 cílem porovnat výsledky měření D tímto způsobem
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a výsledky měřen! v bodech, probíhajících v profilech.

Meteni dávkovalo příkonu siřeni gan

Měření O bylo zjišťováno přístrojem RP-23 ve spojení se sondou RS 45A,
vybavenou Bcintilačním krystalem NaJ(Tl) typu SKG U 05 podle metodiky
standardně využívané Ústavem hygieny práce v OP a v ČSUP. Citlivost je
následující:
a) nejmenší významný dávkový příkon: D N V = 0,012.uGy.h
b) nejmenší detekovatelný dávkový příkon: D N D = 0,025.uGy.h .
Dávkový příkon záření gama se měřil ve výšce 1 ra nad terénem, výsledné
hodnoty byly uváděny v.uGy.h po odečtení přírodního pozadí severočeské

; oblasti, které představuje v průměru 0,ll,uGy.h .

j Uvedený postup, k jehož hlavním výhodán patří krátká doba měřeni (10
s) a možnost pracovat v obtížně přístupných terénech, umožnil splnit základ-

' ni, vyhledávací cil průzkumu, totiž detailně prověřit stav na plošně rozsáh-
lém území a do jisté míry odhadnout i úroveň kontaminace.

Pokud jde o věrohodnost výsledků ve vztahu k hodnoceni radiační zátě-
že obyvatelstva je třeba uvést, že použitý způsob stanoveni D vychází z mě-
ření četnosti impulsů, bez kompenzace energetické závislosti. Hodnoty D se
určují výpočtem, který je založen na výsledcích kalibračního měřeni s. bodo-
vým kalibračním zdrojem radia-226,Tvar kalibračního energetického spektra

; zářeni gama není tedy totožný s tvarem skutečných energetických spekter
zjišťovaných v terénu, pro něž je charakteristický mnohem výraznější podíl

: rozptýlené složky záření. To vede k tomu, že zvolená metodika skutečné hod-
noty (tkáňového) D obecně nadhodnocuje. Přesnější rozbor přinese vyhodno-
cení rozsáhlých srovnávacích měřeni, která pracovníci pobočky OHP OP ve
Stráži pod Ralskem ve spolupráci s IHE Praha a FJFI Praha nyní provádějí.

Při úvahách o radiační zátěži může proto předložený soubor výsledků
posloužit pouze jako horní odhad.

Časové nároky na přesnější měřeni by byly enormní. Pro srovnáni doba
jednoho měřeni s terénním přístrojem RP-114, který vykazuje lepší shodu se
skutečnosti, při hodnotách dávkového příkonu blízkých přírodnímu pozadí je

% 90 s.

Vlastní terénní práce si včetně přípravy a vyhledáváni údolních profilů
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vyžádaly celkem 34 pracovních dnů; 204 km chůze v obtížném terénu a 6394
km jízdy automobilem.

Odběr vzorků • stanovení obsahu radkMktÍTiiicb látek

Ve vybraných profilech měření D byly odebrány z vertikálních sond
vzorky zemin a vzorky biomasy.

Vzorky pevných látek ze svislých sond byly odebírány trubkovými vzor-
kovači z nerezové oceli, opatřenými na vnějším obvodu hloubkovou stupnicí.

Způsob umožnil vyjímat ze sondy látky ve všech případech.

Vzorky byly homogenizovaný, sušeny, rozemlety a žíhány (stanovena
ztráta žíháním). Výběr míst zahrnoval i nezatížené úseky pro vyjádření poza-
ďových hodnot měrné aktivity radia-226 a dalších ukazatelů obsahu radioak-
tivních látek.

Hlavní pozornost byla věnována stanovení nejzávažnějšího radionuklidu,
radiu-226. Radium-226 bylo stanoveno emanometrickou metodou nebo srážecí
metodou s následným proměřením směsi vzorku a sulfidu zinečnatého aktivo-
vaného stříbrem. Použité metody vycházely z ČSN 83 0533 Radiologický roz-
bor povrchové vody resp. ČSN 75 7600 Jakost vod. Stanovení radionuklidu.
Všeobecná ustanovení a ČSN 75 7622 Jakost vod. Stanovení radionuklidu. Ba-
dium-226 a dále Metod rozboru kalů a pevných odpadů, Sedláček, M. a kol.,
SZN Praha, 1978. Nejmenší detekovatelná aktivita radia-226 v žíhaných vzor-
cích byla do 10 mBq.g1 s výjimkou vzorků travin 17 mBq.g" .

Dosaiené výsledky a jejich hodnoceni

Výsledky rozhodujícího rozsahu měření - litorálního pásma Ploučnice v
úseku Malý Šachov - Noviny. Plošný výskyt kontaminace je vyjádřen situa-
tivné na listech mapového souboru v měřítku 1 : 10 000 barevně odlišnými
údolními a jinými profily zátopovým územím, v nichž bylo měřeni provedeno.
Oroveň kontaminace v rozmezí 0,01 - 0,60.uGy.h~ znázorňuji profily zelené,

-1 -1
0,61 - 1.50,uGy.h profily oranžové a přesahující 2,50,uGy.h profily čer-
vené.

Průběh dávkového příkonu v.uGy.h" v měřených bodech údolních a
jiných profilů v závislosti na vzdálenosti od bodu styku hladiny vody v ko-
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ryté toku s břehem je vyjádřen graficky v řezech zátopovým územím schema-
tizovaným do vodorovné osy při průměrné šiřce hladiny vody v toku 10 m.
Vypovídá o příčné kontaminaci území, měnící se s odlehlosti měřených bodů
od hladiny vody v toku.

Jsou zařazeny i profily pásma v úseku H am r - Břevniště, kontaminova-
né neregistrovanými zdroji a profil boční hráze VD Stráž pod Ralskem, po
jejíž komunikaci je přepravována uranová ruda do chemické úpravny a pro-
fily nánosů Zámeckého rybníku v Děčíně.

Výsledky byly orientačně přeneseny do přehledné situace toku v měřít-
ku 1 : 200 000, kde shodným barevným vyjádřením představují tři různé ú-
rovně kontaminace úseku litorálního pásma.

Dále je graficky znázorněný průběh D v bodech styku hladiny vody s
levým a pravým břehem toku v jeho úseku od Malého Šachova po Noviny, od-
vozený z profilového zjištování kontaminace litorálního pásma. Zájemce o pod-
robnější informace odkazujeme na zprávu Hanslik, E., Moucha, V., Neznal,
M., Kontaminace Utorálního pásma Ploučnice radioaktivními látkami, VĎV Pra-
ha, 1990.

Profily jsou značeny (K.-R, - rybník Děčín, D.-D, - doplňkové M. Ša-
chov-Police) a číslovány 1 - 93 - Jezvé - Břevniště směrem od ústí Ploučni-
ce do Labe proti toku se staničením v ose zátopového území.

Kontaminace vnitřních břehů koryta Ploučnice mimo rozsah přílohy a
některých lokalit v zájmovém prostoru UDH není zvlášt dokumentována a uvá-
dí se v maximálních hodnotách, resp. jejich rozmezím v.uGy.h zde:

Ploučnice - prostor zaústěni do Labe do 0,18
Odpadní kanál z MVE Děčín-ústí do Labe pod ústím Ploučnice

vč. nánosů při PB Labe a PB Labe
Ploučnice - pod Malou Velení - koryta a oba břehy
Ploučnice - jezová zdrž Benešov n. PÍ. - PB
Ploučnice - Valkeřice - jezová zdrž - LB
Ploučnice - fceská Lipa - střed - autobusová zastávka - berma

PB - střed - břehová hrana
Ploučnice - Noviny - berma PB v ose vjezdu do chem. úpravny

rud
Odvodňovací systém účelové komunikace UDH nad vjezdem do chem.

úpravny rud - přikop a část zét. území směrem k Pktučnici 1,7 - 0,15

do
do

0,66 -

r
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Obtokový kanál UDH v souběhu s LB nádrže VD Stráž p. R. -
břeh a příbřežní pásmo 0,7 - 0,02

Ploučniee- Stráž p. R. - pod mostem u CDS - PB 0,08
Ploučnice - Hamr - PB nad Pustým rybníkem 0,53 - 0,65
Ploučnice - Břevniště - LB v 1/3 délky haldy Š-l 0,24

Kontaminace asi 30 000 m nánosů v Zámeckém rybníku v Děčíně, který
je součástí vodního díla MVE Děčín, odebírajícího vodu z Ploučnice asi ve
vzdálenosti 1,3 km od ústí do Labe, byla z výzkumných důvodů indikována
v 34 bodech čtvercové sítě o straně 20 m s výslednou průměrnou hodnotou
D O . S " 1

Úplné vyhodnocení radioaktivní kontaminace litorálniho pásma Ploučnice
v úseku od ústí do Labe po Břevniště a některých lokalit v zájmovém pros-
toru těžby a úpravy uranové rudy bylo provedeno na základě výsledků mě-
ření D v samostatných bodech nebo v bodech, probíhajících v údolních aj.
profilech s těmito výsledky:
- vnitřní břehy koryta Ploučnice jsou kontaminovány od ústí do Labe po

Břevniště v délce 88,2 km (nové staničení po úpravách toku) vyjma Bene-
šova a Malého Šachova.

Úsek toku Břevniště - Stráž pod Ralskem (po dosah vzdutí nádrže VD
Stráž pod Ralskem při Qinnn) kontaminovaný neregistrovanými zdroji (haldo-
vé hospodářství, technologické postupy, jejich přip. nedodržování) vykazu-
je rozmezí D 0,65 - 0,08.uGy.h .

Zbytkovým znečištěním radioaktivních důlních vod kontaminovaný úsek
toku od zaústění obtokového kanálu UDH po začátek soustavné úpravy (při-
bližně horní hranice Voj. Újezdu Ralsko) nepřekračuje hodnotu 0,4.uGy.h" ;

3 -1v tomto profilu náhlé změny průtočné kapacity koryta (z 15 na 7 m . s ) se
kontaminace prudce zvedá těsně pod 0,70,uGy.h a tuto úroveň si podržuje
až po Boreček. Na k. ú. Hradčany přechodně klesá, aby u Veselí dosáhla
maxima - překročí 0,7,uGy.h , k němuž se přibližuje ještě u Vlčího Dolu
pod soutokem Ploučnice se Svitávkou. Od tohoto profilu prudce klesá a výz-
namnější hodnotu pak vykazuje již jen ve středu České Lípy (0,45,uGy.lT )
v PB bývalé jezové zdrže. V profilech u Malého Šachova nebyla břehová kon-
taminace zjištěna stejně tak jako v Benešově, v ostatních bodech měření bys-
třinného úseku toku vč. výústni trati do Labe je nevýznamná.
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Plošná kontaminace Utorálního pásma Ploučnice byla vyhodnocena na zá-
klade profilového měření a délky pásma, protože zvolený způsob měření ne-
umožňuje určení plochy planimetricky. Pásmo je kontaminováno na ploše 6768
ha, z toho v úseku M. Šachova - Noviny na 671,8 ha, v zájmovém prostoru
UDH byla plocha při měřeni D odhadnuta na 5,0 ha.

Plocha byla rozčleněna z radiohygienického hlediska od čtyř úrovní kon-
taminace využitím statisticky zpracované plošné reprezentativnosti 1 bodu mě-
ření D (0,2262 ha) a akumulované aktivity radia-226 v území při uvážení
hloubky 0,1 m je následující:

do O^.uGy.h"1 337,7 ha 59,5 GBq
do O.Ď.uGy.h"1 221,5 ha 393,3 GBq
do 2,5/uGy.h~1 112,6 ha 893,6 GBq
nad 2,5/uGy.h'1 5,0 ha ]"2,8 GBq

Prvá a druhá úroveň kontaminace půd se uceleně vyskytuje v úseku
pásma mezi Malým Šachovém a Žízníkovem (km zú 19,195 - 36,980), pod a
nad Mimoni (km zú 52,550 - 54,745) a v úseku konec k. ú. Srní Potok - No-
viny (km zú 56,960 - 60,30).

V ostatních úsecích jsou půdy kontaminovány střídavě, třetí úroveň
převažuje od km zú 48,450 (Hradčany) po km 52,110 (Mimoň), kde se vysky-
tuje i úroveň nejvyšší podobně jako v úseku od km zú 54,875 (Mimoň-Vranov)
po km zú 55,610 (Srní Potok). V krátkém úseku levobřežního území nad mos-
tem v Srním Potoce byla identifikována kontaminace třeti úrovně na kulturně
obdělávaných pozemcích (pastvina ovcí, jeteliště).

V zájmovém prostoru UDH byla zjištěna nejvyšší úroveň kontaminace
pásma v rozsahu měřeni vůbec. U haldy šachty 1 v profilu 93 překračuje D
4,0 a nad šachtou 3 za potrubím ll.uGy.h v profilu 92.

Boční hráz VD Stráž pod Ralskem je kontaminována jak v návodním tak
vzdušném svahu (0,16 - 0,41, resp. 0,07 - O.O.uGy.h ) .

Z hlediska budoucího využívání Utorálního pásma bude nutné věnovat
zvláštní pozornost centrální deponii radionuklidú, jež se vytvořila v přímé
závislosti na transformaci povodňových průtoků v profilu mostu CSD pro le-
tiště Hradčany v km zú 50,740, v profilu starého silničního mostu u Borečku
v km zů 49,410, částečně v profilu Hradčanské soutěsky a v profilu mostu u
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Vlčího Dolu. Lze k ní přiřadit i plošně nevelkou lokalitu levobřežního územi
v prostoru náhonu a kaskády rybníčků nad Mimoni, kde je příčinou migrace
nuklidů do území napojeni náhonu na dno Ploucnice.

Výsledky měřeni D obecně potvrdily, že k migraci nuklidů do územi
přispívají meliorační odpady, zřízené především k odváděni rozlivníeh vod z
území v údolnicíeh podél okraje zátopového území, jsou-li zakončeny blízko
koryta Ploucnice (např. v profilu 49).

K vyhodnocení výsledků měřeni D byly zpracovány a využity tyto zá-
kladní údaje:

Celkový počet změřených bodů v území 3 275
z toho s pozitivní hodnotou D 2 992

Počet bodů D, využitý pro hodnocení údolních aj. profilů 2 468
Členěni bodů D s pozitivní hodnotou D z radiohygienického

hlediska
v rozmezí 0,01 - 0,20.uGy.h je počet bodů 1 493
v rozmezí 0,21 - 0,60.uGy.h je počet bodů 979
v rozmezí 0,61 - 2,50.uGy.h je počet bodů 498
v rozmezí 2,51 -11,31 .uGy.h"1 je počet bodů 22

Celkový počet hodnocených profilů 109
- z toho údolních 95

jiných (pomocných) 14
Členění všech profilů z radiohygienřckého hlediska

v roímezi 0,01 - 0,20.uGy.h je počet profilů 40
v rozmezí 0,21 - 0,60.uGy.h je počet profilů 19
v rozmezí 0,61 - 2,50,uGy.h~1 je počet profilů 44
v rozmezí 2,51 -ll,31yUGy.h je pčoet profilů 6

Celková délka měřených profilů v km 17,9015
- z ní údolních 17,2230

jiných 0,6785
Průměrná délka údolního profilu v m 181,3
Průměrná délka údolního profilu pásma M. Šachov - Noviny

(skalní průrva) v m 184,2
Celková délka prověřovaného pásma toku v km 43

- z ní v úseku M. Šachov - Noviny 41,3
Délka kontaminovaných profilů (údolních Šachov - Noviny"-
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počet 93 v m 15 127
Průměrná délka 1 profilu v m 162,65
Délka pásma Šachov - Noviny v kin 41,3
Plocha kontaminovaného pásma v ha 671,8

+ část zájm. území UDH v ha 5,0

Celková kontaminovaná plocha pásma v ha 676,8
Docílená hustota měřeni, vyjádřená počtem bodů D s pozitívni

hodnotou pro hodnocení profilů na jednotku kontaminova-
né plochy v ha 4,4215

Plošná reprezentativnost 1 bodu v ha 0,2262
Docílená hustota profilovaného měření pásma, vyjádřená počtem

údolních profilů na jednotku délky pásma km 2,21/1
Průměrná vzdálenost mezi body D v profilech v m 7,25
Průměrný počet bodů D .v profilu 25
Podíl proměřené délky údolních profilů

v levobřežní částí v % 45,6
v pravobřežní části pásma v % 54,4
(byl ovlivněn rozdílnou přístupností)

Zjištování průměrné kontaminace sedimentů Zámeckého rybníku v Děčí-
ně srovnávacím měřením D v bodech čtvercové sítě o straně 20 m a r bodech,
probíhajících jen v podélném a příčném profilu dna rybniku přineslo tyto
výsledky:

Způsob měření D počet měřených bodů prútn. D.uGy.h"
sitový 34 0,296
profilový 12 0,293

Při rozdílu konečného výsledku 0,003,uGy.h je profilový způsob mě-
ření z hlediska náročnosti (i nákladů) efektivnější a z hlediska indikačního
charakteru metody zcela postačující v podobných případech plošně nevelkých
kontaminovaných lokalit.

Souhrn

Výsledky této výzkumné práce představuji zatím první ucelený soubor
údajů o vlivu těžby a úpravy uranové rudy v prostoru Hamr - Stráž pod
Ralskem na litorálni pásmo Ploučnice od zdrojů kontaminace po ústi toku do
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Labe.

Vedle přímého využití správcem toku umožni položit základ k soustavné
dlouhodobé kontrole zmén kontaminace a řešit zásadni otázky využiti územi z
hlediska radiohygienického a radioekologického.

-i-
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K VUVD ODKALIŠTE UAPE UTDLOVART NA HYDROSFÉRU

Jiří F i l i p , prom. fyz., Ing. Eduard H a n s 1 í k , CSc, Ing.
Jaroslav M o k r o š , RNDr. Jan N o v á k
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha
RNDr. Ljuba J u r s o v á
Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky, Přemyšlení

Vzhledem k prohlášením představitelů mezinárodní organizace Greenpea-
ce v našich sdělovacích prostředcích a jim rozšiřovanému písemnému materiá-
lu "Leukémie a rakovina plic mají jméno MAPE" a následným diskusím na téma
vlivu tohoto závodu na okolí zejména po úniku vody a rmutu po protržení
západní hráze odkaliště K I. závodu v roce 1965, provedli pracovníci Výz-
kumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, Praha ve spolupráci s
Výzkumným ústavem přístrojů jaderné techniky Přemyšlení přímá šetření na
místě nehody z roku 1965. Cílem prací bylo co nejobjektivněji a s největší
důkladností provést měření v místě úniku vody a kalu a ověřit přítomnost
vyšších koncentrací přírodních radionuklidů v okolí a případně zhodnotit je-
jich vliv na životní prostředí.

Stručná charakteristika kalojem

Kalojem ozn. KI. se nachází asi 800 m jižně od komplexu závodu MAPE
v Mydlovarech, byl vybudován začátkem 60. let jako úložiště vznikajícího od-
padu při zpracování uranové rudy závodu. Plocha kalojemu činí zhruba 0,3
km2 a celkový objem uloženého rmutu a přítomné vody lze odhadnout na 5
mil. m5. Konečné dnešní výšky hráze bylo dosaženo postupným nahrnováním
ukládaného rmutu z vnitřního prostoru kalojemu na původní nejnižší hráz z
počátku 60. let. Hráz kalojemu o výšce asi 30 m je v současné době tvořena
převážně zpevněným rmutem. Průměrná měrná aktivita radia-226 činí ve rmu-
tu podle gamapsektrometrických měření 32 MBq.m , což při zmíněném obje-
mu kalojemu představuje 160 TBq radia-226.Odkaliště bylo používáno od za-
čátku 60. let, kdy došlo k několika únikům vody i rmutu. V současnosti se
využívají již kalojemy umístěné severně od závodu a na KI. se přešlo na sta-
bilizovaný režim. Povrch hráze byl oset travou a stromky, aby se zabránilo
odnosu povrchových vrstev větrem a vodou. Průsaková voda hráze je odvá-
děna odvodňovacím systémem pod patou hráze k čerpací stanici a odtud je
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vracena zpět do laguny odkaliště. Odvodňovací systém je třeba zbavovat
splácnu s povrchu hráze, aby plnil svou úlohu. V současné době je hráz za-
travněna a na menších plochách osázena stromky. Na povrchu jsou četné
králičí nory, samotná laguna odkaliště je osídlena vodním ptactvem.

K nejdiskutovanější nehodě došlo dne 31. 1. 1965. Při protrženi hráze
kalojemu podle dochovaných podkladů uniklo nejvýše 1500 m3 vody o objemo-
vé aktivitě v rozmezí od 0,75 Bq.l" do maximálně 3,0 Bq.l a asi 100 m3

rmutu, který byl vrácen do kalojemu. Na zjednodušeném znázornění součas-
né situace (obr. 1) je vyznačen púvodni vrchol hráze v roce 1965 a misto
úniku, současně je zde zakreslena přístupová cesta k čerpací stanici a trat
probíhající nedaleko odkaliště. Po protržení hráze se voda a rmut dostala k
přístupové cestě, případně až na louku mezi prístupovou cestou a tratí. Vo-
da odtekla do Soudného potoka, protékajícího na opačné straně trati můstkem
pod tratí nedaleko čerpací stanice a pak dále směrem k rybníku Bezdrev.

Použité metody a měřici přístroje

Při pokusu o zjištěni úniku v současné době (tedy po 35 letech) šlo
především o nalezeni známek přítomnosti uniklého rmutu, pokud nebyl do od-
kaliště vrácen nebo překryt navátým nebo splaveným materiálem hráze z poz-
dější doby.

Proto byla provedena systematická měření dávkového příkonu zářeni ga-
ma nad celou pravděpodobně zaplavenou oblastí od trati až po patu bývalé
hráze a dále od místa úniku až po čerpaci stanici (viz obr. 1) ve výšce I m
nad povrchem půdy. K tomuto účelu byla celá oblast rozdělena čtvercovou
síti o straně čtverce 50 m a v průsečících sítě byly měřením stanoveny dáv-
kové příkony.

K přímému ověření přítomnosti zvýšených koncentraci přírodních radio-
nuklidů pod povrchem půdy byly odebrány vzorky z půdních profilů v celé
oblasti tak, aby bylo možno případně identifikovat v určité hloubce pod po-
vrchem zbytky uniklého rmutu.

Současně byl odebrán vzorek rmutu přímo z povrchu u laguny odkališ-
tě a pak 4 vzorky (zasahujíc! do hloubky 30 cm) v pravidelných vzdálenos-
tech po vzestupné linii od místa úniku až po vrchol hráze. Dále byly vzaty
vzorky kalu za stavidlem uzavřeného okruhu, z retenční nádrže za trati,
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Signálky u Bezdrevského rybníku a při ústí Bezdrevského potoku do Vltavy.

K overení současného vlivu odkaliště na povrchové vody byly odebrány
vzorky vody na radiochemickou analýzu jednak z laguny odkaliště, dále prů-
sakové vody z odvodňovacího systému, retenční nádrže za tratí vybudované
z bezpečnostních důvodů po úniku, tzv. Signálky (malé nádrže spojené s
Bezdrevem) a z Bezdrevského potoka při ústí do Vltavy.

K posouzení vlivu radonu-222 vznikajícího přeměnou radia-226 v navr-
šeném tělese hráze bylo na vrcholu hráze provedeno stanovení jeho koncen-
traci ve výšce 1 m nad povrchem a na stejném místě v hloubce 1 m pod po-
vrchem.

Místa odběru vzorku z půdních profilů, vody a ovzduší jsou vyznačena
na obr. 1.

Stanoveni jednotlivých radionuklidů ve vzorcích půdy a určení jejich
měrné aktivity bylo provedeno gamaspektrometricky spektrometrem Canberra
S-100 s dusíkem chlazeným polovodičovým detektorem z vysoce čistého ger-
mania. Vzorky byly měřeny v geometrii s Marinelliho nádobou po dobu 15 ho-
din. Jednotlivá získaná spektra (8000 kanálů) byla vyhodocována standard-
ním programem SPECTRAN-AT.

Dávkové příkony nad povr'hem půdy byly stanoveny monitorem dávko-
vého příkonu a dávky NB 3201 vyvinutým Výzkumným ústavem přístrojů ja-
derné techniky Přemyšlení, který umožňuje měření dávkových příkonů v roz-
sahu od 0,01 nGy/s do 30000 nGy/s a je pro měření dávek záření gama v ži-
votním prostředí zcela vyhovující. Koncentrace vzdušného a půdního radonu
byly po odebrání ze vzduchu a z hloubky 1 m sondou stanoveny emanomet-
ricky.

Radiochemické stanovováni radia-226, přírodního uranu, celkové alfa a
beta aktivity a těžkých kovů bylo provedeno jak v odebrané vodě, tak i ve
vzorcích půdy podle příslušných norem (CSN 75 7622, 75 7614, 75 7611,
75 7612, 83 0530) a "Metod rozboru kalu a pevných odpadů", SZN Praha
1978.

Pro srovnáni byl vzat vzorek půdy na návsi nedaleké obce Munice ke
stanoveni měrných aktivit radionuklidů a současně byl v odběrovém místě
změřen dávkový příkon.
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Výsledky a jejJcí i fsxiaocení

Výsledky měření dávkových příkonů ve výšce 1 m v oblasti úniku jsou

na obr. 2, je zde vyznačena čtvercová síť a zakresleny izodozy, které byly

získány po zpracování naměřených údajů počítačem. Nejvyšší dávkové příko-

ny byly zjišťovány u vrcholu hráze s maximální hodnotou ca 1500 pGy/s na

vrcholu hráze. Směrem k patě hráze následuje pokles hodnot dávkových př í-

konů na ca 150 až 200 pGy.s a ve vzdálenosti 100 m od paty jsou již hod-

noty na úrovni přirozeného pozadí při srovnání s dávkovým příkonem zjiště-

ným u Munic (tab. 1). Při použití zvolené hustoty měrné sítě není patrné

zvýšení dávkových příkonů, které by svědčilo o uložení většího množství

rmutu na povrchu nebo tésně pod povrchem v celé oblasti a zejména mezi

příjezdovou cestou a tratí v blízkosti nehody (viz obr. 1).

Tab. 1: Munice - srovnávací odběrové místo. Koncentrace radionuklidů v
povrchové vrstvě půdy do 10 cm. Dávkový příkon záření gama D
v i m nad povrchem 30 pGy.s

Radionuklid

2 2 8 R a ( 2 2 8 Ac)
2 2 6 R a ( 2 1 4 B i , 2 1 4 P b )

40 K
T 1

1 3 7 C s

měrná aktivita (Bq.g )

0,081

0,114

0,021

0,248

0,003

Na vybraných místech (viz obr. 1) byly odebrány půdní sondy až do

hloubky 70 cm a gamaspektrojietricky stanoveno rozložení radionuklidů s

hloubkou. Srovnání je možno provést s hodnotami nalezenými v Municích na

návsi v hloubce 0 - 10 cm a představujícími místní pozaďové hodnoty. Pokud

se týká radionuklidů thoriové a aktiniové řady nebyly nalezeny vůbec, nebo

jsou na úrovni pozadí. Z uranové řady bylo nalezeno radium-226 a to v kon-

centracích přes 4 Bq.g sušiny v hloubce do 30 cm pod povrchem v sondě

u paty hráze (sonda S0), v místě, kde došlo k úniku, ve větší hloubce jsou

zde koncentrace mnohem nižší, mírně nad zdejším pozadím.

U ostatních sond byla vyšší koncentrace (0,27 Bq.g" sušiny) nalezena

ve vrstvě půdy mezi 20 - 30 cm v příkopu po levé straně příjezdové cesty,

v povrchové vrstvě u silnice (sonda SI 0,12 Bq.g-" sušiny) a v povrchové
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vrstvě 50 m od silnice směrem ke trati (sonda S2 0,42 Bq.g~ sušiny).

Vyšší koncentrace radia-226 u paty hráze v místě úniku by mohla být
důsledkem úniku v roce 1965, avšak může jít také o splach s povrchu hráze
v době. kdy ještě nebyl ooet travou i osazen stromky. Podobně mírné zvý-
šení koncentrací radia-226 v povrchové vrstvě v příkopu u cesty a na lou-
ce může být způsobeno navátím větrem z nezpevněného povrchu nebo spla-
chy. Půdními sondami se tedy nepodařilo nalézt zvýšené koncentrace přírod-
ních radionuklidů a zejména radia, které by jednoznačně svědčily o přítom-
nosti rmutu uniklého v roce 1965. Z umělých radionuklidů, jejich přítomnost
nesouvisí s činností MAPE bylo zjištováno eesium-137 především v povrchové
vrstvě půdy.Bylo nalezeno ve všech sondách a s přibývající hloubkou jeho
koncentrace rychle klesala. Nejvyšší koncentrace eesia-137 byla zjištěna v
sondě u paty hráze v povrchové vrstvě, kde dosáhla hodnoty 0,052 Bq.g
sušiny.

Jedná se o cesium, které se dostalo do životního prostředí po havárii
jaderného rpaktoru v černobylské elektrárně a vzhledem k svému dlouhému
poločasu přeměny zde ještě stále setrvává.

Gamaspetrometricky byly dále stanoveny radionuklidy ve rmutu odkališ-
tě a v kalech nádrží a vodoteči v oblasti odkaliště. Z radionuklidů uranové
řady bylo nalezeno ve vyšších koncentracích radium-226 ve rmutu (průměr-
ně 22 Bq.g v sušině) z laguny odkaliště a v materiálu hráze, v kalu u
stavidla 2,9 Bq.g a v retenční nádrži 0,55 Bq.g- . Hodnoty koncentraci
pro Signálku a ústí Bezdrevského potoka se již významné neliší od pozadí.
Vyšší hodnoty koncentrací radia-226 v kalu u stavidla a v retenční nádrži
jsou způsobeny vodami čistírny odpadních vod a pravděpodobně občasnými
průniky drenážní vody za stavidlo a do retenční nádrže. Kadionuklidy tho-
riové řady nebyly zjištěny buď vůbec, iiebo jsou na úrovni přirozeného pří-
rodního pozadí.

Výraznější je přítomnost radionuklidů aktiniové řady v odebraném rmu-
tu, což je pochopitelné, neboř se jedná o dceřiné produkty uranu-235, o kte-
rý při těžbě a zpracování uranové rudy jde, a proto je lze ve rmutu nalézt.

Kal retenční nádrže obsahuje nalezené hodnoty koncentrace cesia-137
(0,173 Bq.g ), které se sem pravděpodobně dostává smyvem s okolní pov
chove vrstvy půdy. Cesium-137 (a výjimečně cesium-134) bylo nalezeno ve
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všech odebraných vzorcích rmutu a kalu z nádrži a vodotečí a jeho přítom-
nost v povrchové vrstvě půdy v celé oblasti byla jednoznačné potvrzena
půdními sondami.

Vzhledem k zvýšeným obsahům radia-226 ve rmutu bylo ověřováno u-
volňovánf plynného dceřiného produktu radonu-222. Metodou podle Sedláčka
a Sebesty (1989), Radioizotopy č. 5, byla měřena výdejnost radonu-222 ze
rmutu. Definujeme-li výdejnost jako podíl objemové aktivity radonu-222 a
měrné aktivity radia-226 v sušině rmutu, činila naměřená výdejnost 23 4.
Odpovídající měrná radonová výdejnost byía 10,2.10 Bq.g . Dále byla sta-
novena objemová aktivita radonu-222 v půdním vzduchu odebraném z hloubky
1 m na hrázi odkaliště v místě sondy IV s průměrnou hodnotou 4060 Bq.l
a v ovzduší nad hrází 1 m nad povrchem v místě téže sondy s průměrnou
hodnotou 0,42 Bq.l . Vysoké objemové aktivity radonu odpovídají měrné ak-
tivitě radia-226 ve rmutu a výdejnosti radonu. Objemové aktivity radioaktiv-
ních látek - radia-226, uranu a celkové aktivity alfa a beta byly stanoveny
v laguně odkaliště, drenážní vodě pod hrázi a přilehlých recipientech. Nej-
vyšší hodnoty objemové aktivity radia-226 vykazovaly vzorky odebrané z la-
guny 0,62 Bq.l v drenážní vodě byla koncentrace 0,18 Bq.l . Z uvede-
ných hodnot je zřejmé, že průsakem odkalištěm dochází k sorpci radia na ze-
minách. V odběrových místech u Bezdrevského potoka a ústí Bezdrevského
potoka do Vltavy byla objemová aktivita radia-226 shodně 0,009 Bq.l" . V
případě uranu jeho koncentrace ve vzorcích z laguny byla 0,87 mg.l , v
drenážní vodě 3,3 mg.l (průměrná hodnota ovlivněná maximální hodnotou
6,5 mg.l zjištěnou ve stagnující drenážní vodě). Ve srovnání s radiem-226
tak průsakem vod odkalištěm dochází k jejich obohacování uranem. Obdobně
jako v případě radia jsou koncentrace uranu ve stejných profilech v přileh-
lých recipientech výrazně nižší do 0,01 mg.l . Výsledky stanovení radia a
uranu jsou v dobré shodě se stanovením celkových objemových aktivit alfa
a beta.

Systém čerpání významně omezuje šíření radioaktivních látek do okolí.
To platí i o vodách odváděných odpadním kanálem 6OV s výskytem radia-
226 0,35 Bq.l i. uranu 0,36 mg.l , které jsou také přečerpávány na vr-
chol hráze odkaliště.
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Záréry a doporučeni

Závěrem lze říci, že při provedeném šetření nebyly nalezeny průkazné
stopy po úniku vody a rmutu z roku 1965. Zvýšené dévkové příkony záření
gama jsou pouze v blízkosti odkaliště do 50 - 100 m. Pří systému čerpáni
drenážních vod a odpadních vod z ČOV je ovlivnění Bezdrevského rybníku a
Bezdrevského potoku malé, rovněž do Vltavy není Bezdrevským potokem, při
dobré funkci zpětného čerpání průsaku, přinášen uran nebo radium v množ-
ství, které by průkazně zvyšovalo koncentrace těchto radioaktivních látek
ve Vltavě ve srovnáni s jejich obsahem nad zaústěním přítoku z MAPE.

Odkaliště s odhadnutými zásobami 160 TBq radia-226 a přibližně obdob-
nými aktivitami ostatních členů uranové řady s výjimkou uranu je trvalým
zdrojem zjišťovaných radioaktivních látek v drenážních vodách, systém čer-
páni těchto vod zpět na odkaliště nebo jiné řešení je nezbytné i po vyřaze-
ni odkaliště z používání.

Radium-226 je dlouhodobým významným zdrojem plynného radonu-222
pro ovzduší v okolí odkaliště.

Otázkám vodního hospodářství při uvádění odkaliště do klidu, ale i uvolnc-
váni radonu-222 do ovzduší, je nutné věnovat pozornost. Jako minimální po-
žadavky je třeba vyžadovat provoz drenážního systému a jeho údržbu včet-
ně čerpáni, průběžnou kontrolu změn vybraných radioaktivních a neradioak-
tivních ukazatelů v systému podzemních a povrchových vod v okolí odkališ-
tě a posouzení snížení emanace radonu do ovzduši v souvislosti s rizikem je-
ho příjmu inhalaci.



žele?nicní traf

Obr. 1: Schematický nákres oblasti úniku z odkaliště KI.
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Obr. 2: Dávkové příkony CpGy.s"1) v oblasti úniku z odkaliště Kí
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KOUULACE RADIA A DRANO VODNflO UAKROFf TY V POVODÍ PLOOČNICE

RNDr. Jaromír J u s t ý n , CSc.

Výzkumný ús tav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha

RNDr. Štěpán H u s á k , CSc.

Botanický ústav ČSAV Třeboň

Vodní makrofyta (vyšš í vodní ros t l iny) v ý r a z n ě zarůstají v p r ů b ě h u v e -

getační sezóny v n ě k t e r ý c h místech, kde není Ploučnice zast íněna pobřežní

vegetaci její d n o . V podmínkách Plouónice mohou vodní makrofyta jako jediná

skupina ze zde žijících hydrobiontu významněji ovlivňovat t r a n s p o r t p ř í r o d -

ních radionuklidů v y p o u š t ě n ý c h do ř e k y ve Stráži pod Ralskem v souvislosti

s těžbou uranové r u d y v té to oblast i . Z př í rodních radionukl idů se na kon-

taminaci Ploučnice podílejí hlavně radium a u r a n .

V letech 1986 - 1988 jsme vykonali na profilech Ploučnice Noviny pod

Ralskem, Ploučnice Česká Lípa, Ploučnice Benešov nad Ploučnieí a Panenský

potok Mimoň kvant i tat ivní odběry vodní makrovegetaee a zhodnotili intenzitu

kumulace radia a u r a n u těmito organismy. Odběrové místo Panenský potok v

Mimoni bylo zvoleno jako příklad těžbou a úpravou u r a n o v é r o d y neznečiš tě-

né lokality v dané oblost i .

Odhěry biomasy makrofyt byly prováděny pomoc! č tvercové kovové o h -

rádky o s t r a n ě 0,5 m, p ř í p a d n ě z ohraničeného p r o s t o r u o ploše 1 m 2 . Z

takto vytčeného p r o s t o r u byly v y b r á n y všechny ros t l iny, k t e r é v něm k o ř e -

nily, včetně jejich část í vzplývajících mimo tento pz-ostor. Volně vzplývavé

části v odběrovém p r o s t o r u , patr icí rostlinám kořenícím mimo odběrový p r o s -

t o r , odebírány n e b y l y .

V t a b . 1 - 4 je uvedeno druhové zastoupení vodních makrofyt, výsled-

ky jejich radiochemických rozborů a celková jejich biomasa na uvedených vy-

braných profilech v povodí Ploučnice.

Největší biomasa makrofyt byla v Ploučnici v Novinách pod Ralskem, kde
—2jsme v červeno: 198G zjištovali v průměru 206,2 g suš .m , v červnu 1988 zde

bylo 125,0 g a v prosinci 1986 jen 2,51 g. V červenci 1§86 zde také makrofy-
-2 -2

ta vázala největší množství radia (283,159 Bq.m ) a u r a n u (21 mg.m ) . V
-2 -2

prosinci to bylo v p ř í p a d ě radia 2,51 Bq.m a u r a n u 0,564 mg.m . Oba e x -

trémní sezónní výkyvy, jak v biomase, tak jejím obsahu př í rodních radionukli-
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dů zčásti vysvětluje přirozený úbytek biomasy (jejím odumřením a odplave-
ním) nástupem nízkých teplot v závěru vegetační sezóny. Vyšší množství
biomasy raakrofyt v Novinách ve srovnání s ostatními místy v povodí Plouč-
nice lze vysvětlit relativně nižším vodním sloupcem a vhodnými sedimenty pf-
BČitohlinitýr,,', které vegetace snadno osidluje.

V Ploučn<ci v České Lípě byla průměrná biomasa makrofyt v červenci
„o

1986 171,4-5 g suš.m , v prosinci téhož roku 1,8 g, v dubnu 1987 42,4 g
a v červnu 1988 31,5 g. V Benešově nad Ploučnicí bylo v létě 1986 85,7 g
suš.m"2, na jaře 1987 45,0 a v zimě 1,16 g.

Z tabulek je vidět pokles radia a uranu nahromaděného tnakrofyty v
Ploučnici na jednotlivých odběrových místech ve vztahu ke vzdálenosti od vý-
pustí důlních vod ve Stráži pod Ralskem. Např. v dubnu 1987 v makrofytech
z Ploučnice koncentrace radia, která byla v Novinách 113,2 Bq.m , pokles-
la v České Lípě na 49,18 a v Benešově na 12,15. V případě uranu činí ten-

_2
to pokles z 5,075 mg.m na 0,466 a 0,126.

Pro srovnání těžbou a úpravou uranové rudy nekontaminovaný Panenský
potok v Mimoni dosahoval v makrofytech největši průměrné koncentrace radia

-2 -2
v červenci 1986 4,51 Bq.m a uranu 0,032 mg.m , v zimě 1986 pak 0,02

-2 -2
Bq.m a 0,08.ugU.m .

Můžeme tedy např. konstatovat, že v Novinách pod Ralskem se dle na-
šeho zjištění z plochy každého jednotlivého aru dna uvolnilo do Ploučnice z
rozpadajících se makrofyt na začátku zimního období v roce 1986 ca 28 kBq
radia-226 a 2,1 g uranu a v roce 1988 21 kBq radia-226 a 2,5 g uranu.

Závěrem je třeba uvést, že vodní makrofyta lze považovat za spolehlivé
indikátory kontaminace povrchových vod odpady z těžby a úpravy uranové
rudy a lze je v tomto směru doporučit ke kontrolním účelům.



Tabulka 3: Radiochemické rozbory makrofyt - odběr 23. 4. 1987

Batrachium
fluitans
Callitriche
hamulata

Agrostis stoloni-
fera
Glyceria
fluitans

Fontinalis
antipyretica

Batrachium
fluitans

2

3,1

97,6

42,4

45,0

2

Panenský p .
- Mimoň

Ploučnice
Noviny

Ploučnice
Česká Lípa

Ploučnice
Benešov nad
Ploučnicí

4

0,05

1,16

1,16

0,27

C
/l

0,155

113,20

49,184

12,15

g

0,1

52,0

11,0

2.8

0,0003

5,075

0,466

0,126

Tabulka 4: Radiochemické rozbory makrofyt - odběr 6. 6. 1988

Batrachium
fluitans

Agrostis
stolonifera

CalUtrichie
hamulata

2

75,1

125,0

31,5

======3========
Panenský p .
- Mimoň

Ploučnice
Noviny

Ploučnice
Česká Lípa

_ . 4 d

0,03

1.71

1,17

2,25

213,75

36,86

i 
ii

i 
n

i 
ii

i 
ii

1 
II

1 
II 

O
1 

II
1 

II

í í

200,0

10,1

_ . 7

0.007

25,0

0,318



Tabulka 2: Radiochemické rozbory makrofyt - odběr 15. 12. 1986

1
Batrachium
fluitans
Batrachium
aquatile
Callitriche
hamulata

Agrostis stoloni-
fera
Glyceria
fluitans
Phalaris
arundinacea
Juncus
articulatus

Callitriche
hamulata
Batrachium
fluitans

Batrachium
fluitans

2

0,62

2,51

1,80

1,16

ä

Panenský p.
- Mimoň

Ploučnice
Noviny

Ploučnice
Česká Lipa

Ploucnice
Benešov nad
Ploucnice

4

0,04

1,00

0,36

0,09

__5

0,02

2,51

0,65

0,10

. 6 _,. .

0,13

225,00

39,00

30,00

.7_ _ .

0,00008

0,564

0,070

0,035

-a
i



Tabulka 1 - pokračování

.. ,,. -1- - - -
Agrostis stoloni-
fera 70 %
Alopecurus
aequalis 15 %
Sparganium
emersum 5 %
Glyceria
Quitans 10 %

Plouônice Noviny
pod Ralskem
průměrně

Callitriehe
hamulata

Callitriehe
hamulata
Callitriche
hamulata
Callitriche
hamulata
Sparganium
emersum

Ploučnice
Česká Lípa
průměrně

Batrachium
fluitans

_ _ 2 _ _

278,8

206,2

229,6

197,2

124,0

127,2

7,7

171,425

85,7

3

(místo 4)

Ploučnice
Česká Lípa
(misto 1)

(místo 2)

(místo 3)

(misto 4)

(místo 4)

Ploučniee
Benešov nad
Ploučnice

4

0,55

0,57

1,32

1,01

1,13

0,45

0,16

5

153,34

283,159

130,872

260,304

125,24

143,736

3,465

165,904

13,712

6

91,6

13,5

17.1

17,0

18,2

9,13

3.07

7

25,538

21.067

3,099

3.372

2,108

2,315

0,070

2,741

0,263



I
Panenský potok
Mimoň průměrně

Agrostis stoloni-
fera 70 %
Alopecurus
aequalis 15 %
Sparganium
emersum 5 %
Glyceria
fluitans 10 %
Agrostis stoloni-
fera 70 %
Alopecurus
aequalis 15 %
Sparganium
emersum 5 %
Glyceria
fluitans 10 %

A gros t is stoloni-
fera 70 %
Alopecurus
aequalis 15 %
Sparganium
emersum 5 %
Glyceria
fluitans 10 %

2

149,76

155.2

197,6

193,2

3

Ploudnice
Noviny
(místo 1)

(místo 2)

(místo 3)

?

1,20

1,53

2,54

—x~:~:::
4,514

186,24

302,328

490,728

. :~ :~_B

97,5

95,8

127,7

—:_7

0,032

15,132

18,930

24,671



Tabulka 1: Radiochenúcké rozbory makrofyt - odběr 8. 7. 1986

Název

Batrachium
fluitans 40 %
Batrachium
aquatile 40 %
Batrachium
penicillatum 20 %

CelUtiiohe
hamulata
Batrachium
fluitans 40 %
Batrachium
aqratile 40 %
Batrachium
peniciUatum 20 %

Batrachium
fluitans 40 %
Batrachium
aquatile 40 %
Batrachium
peniciUatum 20 %
Batrachium
fluitans 40 %
Batrachium
aquatile 40 %
Batrachium
penicillatum 20 %

biomasa
g sušiny.m

__ _ 2__

285,2

55,6

134,8

103,2

170,0

místo odběru

_ 3

Panenský p.
- Mimoň
(místo 1)

(místo 2)

(místo 2)

(místo 3)

(místo 4)

radium-226 v
Bq.g ' 1

_ 4_

0,03

0,08

0,02

0,05

0,01

sušině
„o

Bq.m

5

8,56

4,45

2,70

5,16

1.7

uran v sušině

/"g-g"1

6

0,3

0,3

0,1

0,1

0,2

mg. m
7

0,085

0,016

0,013

0,010

0,034
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KONTAMINACE SEDOffiNift JAKO PRAKTICKÝ INDIKÁTOR VLIVU DRÁHO-
VÉHO PfiftliYSLO NA ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ

RNDr. Petr A n d ě l , CSc.
ČSUP - Výzkumný a vývojový ú s t a v . Stráž pod Ralskem

Úrod

Jedním z významných vlivů uranového průmyslu na životni prostředí je
kontaminace povrchových toků vypouštěnými důlními vodami. Proto byla to-
muto problémů věnována značná pozornost /napr. 1-5/. Je obecně známo, že
kvalita sedimentů odráží a integruje dlouhodobé působení vodní fáze. Avšak
vzhledem k tomu, že se jedná o složitý, variabilní a dynamický vztah, přiná-
ší praktické zařazení analýz sedimentů do systému monitoringu vlivu GSUP
na životní prostředí řadu problémů.

Systém sledování kontaminace sedimentů použitelný pro pravidelný a
dlouhodobý monitoring musí vyhovovat těmto základním požadavkům:

a) umožňovat alespoň řádový odhad bilance U a Ra v toku. To vyžaduje,
aby způsob odběrů respektoval variabilitu ve struktuře a chemickém slo-
žení sedimentů,

b) indikovat dosah působení uranového průmyslu v toku a změny jeho inten-
zity v case. To na rozdíl od bodu a vyžaduje co největší standardizaci ve
výběru typu sedimentu,

c) poskytovat základní údaje o celkovém chemismu sedimentů pro možnost
širšího a podrobnějšího hodnocení vzájemných závislostí,

d) přijatelná ekonomická a provozní náročnost a univerzálnost.

V následující části uvádím návrh takového metodického postupu a pří-
kiad jeho aplikace na lokalitě Jasenice - Pucov.

Náwfb metodiky

Návrh vychází z několika zjednodušujících předpokladů:

a) kvalita sedimentu v toku se nejvíce mění v ukazatelích zrnitostni složení
a obsah organické hmoty,

b) významným sorbentem pro U a Ra jsou především jemné jílovité minerály,
organická hmota a hydroxidy železa,
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c) nejjemnější zrnitostni frakce sedimentu vlivem svého velkého měrného po-
vrchu a chemického složeni obsahuji nejvyšší koncentrace U a Ra,

d) uran a radium jsou z praktického hlediska dostatečnými reprezentanty
uran-radiové rozpadové řady.

Odběr rxarkfl ardif ntn

Na každém odběrovém místě odebrat dva směsné vzorky:
1. "písčitý" (P), s převahou anorganických složek a pokud možno s nízkým

obsahem organické hmoty, převážné z míst rychlého proudění,
2. "organický" (O), s co největším podílem organické hmoty, převážně z

míst sedimentačních.

Každý směsný vzorek tvořit ca 30 dílčími odběry z hloubky 0 až 2 cm.
Celková hmotnost směsného vzorku ca 2,5 kg v mokrém stavu.

Předúprava vzorku, sítová analýza

Oba vzorky samostatně přesítovat přes síto 2 mm, nadsítné vyhodit. Dá-
le vzorky rozdělit na dvě části:
A) frakce pod 2 mm, "celkový vzorek"
B) odsítovat frakci pod 0,063 mm, stanovit její procentický obsah v sedimen-

tu A.
Vzorky se usuší a namelou na analytickou jemnost.

Analýza

a) radionuklidy - U, Ra
b) ztráta žíháním, organický uhlík, SiOg, Fe
c) další složky - Ca, Mg, těžké kovy podle zaměřeni průzkumu

Výsledkem jsou pro každé odběrové místo celkem 4 série hodnot (PA,
PB, OA, OB), které umožňují následující rámcovou interpretaci:
- výsledky vzorků P představuji "minimum", vzorků O "maximum" dané loka-

lity,
- výsledky vzorků A (celkové) jsou vhodné pro odhad bilancí,
- výsledky vzorků B (jemný podil) jsou vhodné pro indikaci.
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Zde kromě vlastních koncentrací 0 a Ra je z důvodu co možná největší
standardizace hodnocených podmínek použít jako hodnotící kritérium poměru
koncentrací U a Ra k organickému uhlíku nebo železu.

Příklad aplikace

Uvedený postup byl použit pro hodnocení kontaminace potoka Jasinka,
do kterého byly vypouštěny důlní vody z šachet Jasenice a Pucov (Uranový
průzku, závod IV, Nové Město n. M.). Jasinka je tok VII. řádu o ploše po-
vodí P = 29,7 km2, který se vlévá zleva do Oslavy ca 2 km nad Náměští n.
O. Odběry byly provedeny 3. 7. 1985, vzorky analyzovány podle metodik
JSI.

Základní výsledky analýz jsou v tab. 1. Na obr. 1 a 2 je znázorněn
průběh koncentrací U a Ra v sedimentech v toku i v přitékajících důlních
vodách. Průměrné celkové složení sedimentů je na obr. 3. Obr. 4 dokumen-
tuje skutečnost, že největší variabilita u sedimentů je v zrnilostním složení
a dále, že vzorky typu B jsou celkové mnohem homogenější, což je z hledis-
ka monitoringu příznivé. Na obr. 5 je dokumentováno využití poměrů v kon-
centracích U a Ra k organickému uhlíku.

Všechny uvedené výsledky zřetelně dokumentují vliv vypouštěných důl-
ních vod na sedimenty v recipientu a potvrzují použitelnost uvedeného meto-
dického postupu.
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Tabulka 1: Obsahy U a Ra v sedimentech potoka Jasinky (odběr v červen-
ci 1985)

Odbérov
místo

1

3

5

6

typ
roztoku

1
2
3

4

1

2

3

4

1

2

3
4

1

2

3

4

U

2,5

8,5

5,0

14,0

7,0

21,0
8,4

18,0

7,0

30,0
18,5
85,0

4,0

15,0
13,0
25,0

Ba
(Bq.g"1)

0,090
0,165
0,171
0,336

0,250
0,969
0,246
0,600

0,212
0,605
0,924
0,484

0,225
0,449
0,238
0,451

c

org
(%)

0,95
2,72
1,79
4,07

1,15
3,50
2,79
3,81

0,36
2,24
2,27
4,02

0,39
3,04
2,08
3,21

U/C

dO' 3 )

0,263
0,312
0,280
0,344

0,607
0,599
0,301
0,472

1,93
1,34
0,816
2,16

1,03
0,493
0,626
0,778

Ra/C
(Bq.g ' 1 )

9,5

6,1

9,6

8,2

21,7
27,6

8.8

15,7

58,6
27,0
40,7
12,0

57,8
14,7
11.4
14,0

zdroje kontaminace

2

4

1

2

1

2

24

59

12

42

1,47
3,20

0,444
0,650

0,34
0,97

0,23
0,66

7,06
6,08

5,22
6,36

432

330

193
98



Obr. l i Koncentrace U [pg.g'suš.l v sedimentech na potoce Jasinka (odběr 3.7.1985)
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Obr. 2; Koncentrace Ra [Bq.g'suš,]v sedifientech na potoce Jasinka (odbčr 3,7.1385)
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Obr. 3: Průnirné chenické složení sedinentů v potoce Jasinka
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Obr,4 í Porovnání variability v chenickén složení sedinentů
typu 0 (frakce < Z nn) a B (frakce < 0,063 nrú
ponoci variačních koeficientO Wl.

(FR - podíl frakce < 0,063 nn v sedinentů typu ň [X]
II - ztráta žíhánín m )
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Obr. 5: PonĚrná koncentrace U a Ra vztažená <ta jednotlivé koncentrace
organického uhlíku na odběrových nistech v sedinentech typu 8
(frakce < 0.063 nn).

U
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POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE ZEMĚDĚLSKÉ PUDY OBANEH A JEHO

KOZPAPOVÝJÍI PRODUKTY A RADU331-226 NA LIDSKÉ ZDBAVf

RNDr. Petr H o r á č e k , CSc.
Výzkumný ústav palivo-energetického komplexu, Praha
Ing. Eduard H a n s 1 i k , C S c , Ing. Adolf M a n s f e 1 d , CSc.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha

Cílem práce bylo stanovit velikost rizika pro lidské zdraví vyvolaného
kontaminací řeky Ploučnice kapalnými výpustmi z těžby uranové rudy, které
obsahují zvýšenou koncentraci uranu, případně i jeho rozpadových produktů
a radia-226. Vycházíme ze skutečnosti, že kontaminace ovlivňuje kromě vlast-
ního toKu i zátopová území.

Oceňujeme riziko zemědělského hospodaření na půdě s koncentrací:
1. uranu: 10; 25; 50; 100; 200 mg.kf"1

2. radia-226: 0,2; 0,5; 1,0; 1; 2; 5 itBq.kg"1

při rozlť>ze kontaminované plochy: 10; 100; 1000 ha.

Biologické účinky radia-226 a uranu

Radium má 13 známých radioaktivních izotopů (213 - 230) s poločasy roz-
pádu od 10 s do 1600 let. Z hlediska expozice lidí z přírodního pozadí jsou
významné pouze radium-226 a radium-228, z kterého se tvoří radiufl-224. Ex-
poziční cesty jsou dvě a to lil

- inhalace: hlavním přírodním zdrojem Ra v atmosféře je rozptyl částic půdy.
Z něho vyplývá příjem aktivity kolem 1 fCi.d" (37 aBq.d )

- ingesce: potraviny jsou mnohem významnějším zdrojem příjmu radia než in-
halace. V průměru dosahuje příjem radia-226 v oblastech s přírodním radi-
ačním pozadím řádu 1 pCi.d (37 itBq.d ). Typické koncentrace radia-
226 ve většině složek normální diety jsou v o'jlastä 0 , 1 - 5 pCi.kg (4 -
180 inBq.kg ). Vztah mezi příjmem a koncentrací v kostech vyjadřuje koe-
ficient "bone-to-diet", který se udává v pCi.kg per pCi.d 1 . Leží v roz-
mezí 4 -8,2 (150 - 300 mBq) při průměrné hodnoto 0,1 (220 mBq). V detail-
ni studii kanadských dolů a úpraven, které vypouštějí radionuklidy do po-
vrchových vod, byly kolektivní dávky z pitné vody, konzumace ryb a vněj-
šího ozáření ze sedimentů významně nižší než kolektivní dávky z atmosféric-

.r
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kých výpustí z dolů, úpraven a hlušiny. Koncentrace radia-226 v povreho-
vyši

-1
vých vodách nebyly vyšší než 0,1 Bq.l . Maximální individuální dávky by-

ly menši než SO.uSv.r

Stejné expoziční cesty jsou i v případě uranu a jeho rozpadových pro-
duktů:

- hlavním přírodním zdrojem je víření prachových částic. Za před-
pokladu koncentrace prachu v obydlených oblastech kolem 50,ug.m a při
průměrné měrné aktivitě půdy 25 Bq.kg se odhaduje měrná aktivita v
přízemní vrstvě atmosféry kolem l,2,uBq.m . Odpovídající roční příjem
dospělými jedinci inhalaci je přibližně 0,01 Bq. Při výpočtu dávek ionizu-
jícího záření z uranu se předpokládá radioaktivní rovnováha 0-238 s Th-
234, Pa-234 a uranem-234. V tomto případě 1 kg uranu obsahuje 12 HBq
knždého z již uvedených čtyř radionuklidů. Pro výpočet kolektivního dáv-
kového ekvivalentu z inhalace by bylo nutné zavést předpoklady o osídle-
ní. Dále předpokládáme, že zvýšené radiační riziko na pracovníky při ob-
dělávání zemědělské půdy a při sklizni je z hlediska kolektivního rizika za-
nedbatelné.

roční příjem U-233 ingescí v podmínkách "normální přirozené ra-
dioaktivity" je 5 Bq. Příspěvek pitné vody je v těchto lokalitách zanedba-
telný. Příspěvek Th-230 k dávce z ingesce je podle některých autorů vel-
mi nízký s ohledem na nízkou absorpci thoria v gastrointestinálním traktu.
Tomu však odporuje vysoký dozimetrický koeficient Th-230, který je pěti-
násobný v porovnaní s U-238. Obdobně se v lil uvádí, že příspěvek U-
235 a jeho rozpadových produktů je zanedbatelný. V přirozeném uranu při-
padá sice na příspěvek U-235 k celkové aktivitě pouze 4,7 %, ale dozimet-
rické koeficienty Pa-231 a Ac-227 jsou rovněž vysoké.

Stanoveni velQQD6ti riziks

Riziko budeme oceňovat pomocí padesátiletého úvazku kolektivního efek-
tivního dávkového ekvivalentu z radia-226 a z uranu a jeho rozpadových pro-
duktů z příjmu zemědělských produktů pěstovaných na kontaminovaných plo-
chách. Předpokládá se, že vhodnou distribucí zemědělských produktů je za-
bezpečeno nepřekročení maximálního povoleného příjmu jednotlivých nuklidů
pro jednotlivce z řad obyvatelstva. Výpočet pro uran byl proveden ve dvou
variantách. V první se uvažuji pouze rozpadové produkty U-238, v druhé i
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U-234. Výpočet padesátiletého úvazku kolektivního efektivního dávkového
ekvivalentu (SE 50 IG) počítáme podle vzorce /3/

SE 50 IG = PÍ . Pr . k . FHE 50 IG . As man Sv (1)

PI - kontaminovaná obdělávaná zemědělská půda (m )
Pr - výnos zemědělské produkce (0,42 kg.m" )
K - distribuční koeficient pro přenos radia-226 resp. uranu a jeho rozpa-

dových produktů z půdy do zemědělské plodiny (viz tab. 1)
FHE 50 IG - dávkový koeficient, udává úvazek efektivního dávkového ekvi-

valentu z ingesce 1 Bq daného nuklidu (viz tab. 1)
As - povrchová aktivita (Bq.m ), obecně se předpokládá, že rostliny na

o
ploše 1 m čerpají živiny z 240 kg suché půdy 161.

Tabulka 1

Radionuklid

U-238
Th-234
Pa-234
U-234
U-235

Ac-227
Ra-226

distribuční koeficient
k /4/ ,

(rn .kg' 1 )

1,0.10"5

1.8.10'5

1,0.10"5

1,0.10"5

1,0.10~5

1,0.10"5

1,0.10"5

5,8.10"6

dávkový koeficient z
ingesce /5/ .

(Sv.Bq' 1 )

1,0.10'7

5.0.10"9

5.6.10-1 0

1.3.10"7

1,0.10"7

7,1.10' 6

7.1.10"6

7,1.10"7

S použitím rovnice (1), konstant uvedených v tab. 1 byl proveden výpočet
padesátiletého kolektivního úvazku efektivního dávkového ekvivalentu koncen-
trace uranu a radia uvedené v úvodu. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 2
a 3.

Podle fcs. statistické ročenky spotřebuje průměrný obyvatel naší repub-
liky 425 kg rostlinných produktů. Za předpokladu, že by všechny tyto pro-
dukty byly vypěstovány na kontaminované půdě, ležel by úvazek efektivní-
ho dávkového ekvivalentu v rozmezí 0,0219 až 0,438 mSv z uranu, což i v
případě nejvíce kontaminované půdy a uvažování rizika z U-238 a U-235 a je-

•v
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Tabulka 2: Kolektivní padesátiletý úvazek efektivního dávkového ekvivalen-
tu (SE 50 IG) ze zemědělské produkce na půdě kontaminované
U-238 a jeho rozpadovými produkty

Měrná koncentra-
ce U v půdě
(mg.kg"1)

2

10
25
50

100

200

Dtto, včetně Pa-23
2

10

25

50

100

200

1

ze zemí

10 ha

0.58.10"3

2,9 .10" 3

7,2 .10" 3

1.44.10"2

2.88.10"2

5.76.10"2

, Ac-227 a
4,4 .10"3

2.19.10"2

5.47.10"2

0,109
20,219
0,438

SE 50 IG (Sv)

Th-23

100 ha

5,76.10~3

2,9 .10" 2

7,2 .10"2

0,144
0.288
0,576

0
4,4 .10"2

0,219
0,547

1,095

2,19
4,38

ováné nánose
1000 ha

5.76.10"2

0,29
0,72
1,44
2,88
5,76

0,44
2,19
5,47

10,95
21,9
43,8

Tabulka 3: Kolektivní padesátiletý úvazek efektivního dávkového ekvivalen-
tu (SE 50 IG) ze zemědělské produkce na půdě kontaminované
radiem-226

Měrná aktivita
půdy .
(kBq.kg x )

0,2
0,5
1
2
5

SE 50 IG (Sv)
ze zemědělské produkce vypěstované na ploše
10 ha

8,3 .10"3

2.1 .10"2

4,1 .10"2

8,3 .10"2

0,21

100 ha

8,3 .10"2

0,21
0,41
0,83
2.1

1000 ha

8,3 .10"1

2,1
4,1
8.3

21

jich rozpadových produktů je méně než 10 % dosud nejvýše přípustného limi-
tu pro jedince z řad obyvatelstva.
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V tabulce 4 je uvedena měrná koncentrace radia-226 v rostlinných pro-
duktech vypěstovaných na kontaminovaných plochách a padesátiletý úvazek
efektivního dávkového ekvivalentu (HE 50 IG) z konzumace 1 kg těchto pro-
duktů a dále za předpokladu, že by jednotlivec v průběhu celého jednoho
roku konzumoval rostlinné produkty výhradně z hodnocených oblastí.

Tabulka 4: Měrná aktivita radia-226 v rostlinné produkci vypěstované na
kontaminovaných plochách a padesátileté úvazky efektivního dáv-
kového ekvivalentu z jejích konzumace (HE 50 IG)

Měrná
půdy
(kBq.

0,04
0,2

0,5

1,0

2,0

5,0

aktivita

kg" 1 )

(pozadí)

měrná aktivita
rostl. prod.
(Bq.kg" 1 )

0,056
0,278
0,696
1,39
2,78
6,96

HE
1 kg

0,039
0,197
0,494
0,987
1,974
4,935

50 IG z konzumace
425 kg rostl.prod.

( / U Sv)

16,7
83,7

210

419

839

2097

Závěr

Výše uvedené výsledky hodnotíme ?.e dvou aspektů:
1. dodrženi dosud platných hygienických předpisů,
2. respektování zásady ALARA, podle které mají být všechny dávky udržo-

vány tak nízké, jak je rozumně dosažitelné.

Jak je zřejmé z údajů uvedených výše nejvyšší přípustná hodnota efek-
tivního dávkového ekvivalentu není v případě uranu v žádném případě pře-

ji
krocena. AD lil podle lil je mezní roční příjem radia-226 íngescí 1,33.10
Bq (rozp. forma) resp. 9.10 Bq (nerozpuštěná forma). Porovnáním s údaji
v tab. 4 je zřejmé, že může být překročena pouze hodnota první a to za
předpokladu, že veškeré radium-226 se vyskytuje v rozpustné formě a veške-
rá rostlinná strava je pěstována na plochách s nejvyšší koncentrací radionu-
klidu. V souladu s druhou zásadou by ovšem bylo nutné provést podrobněj-
ší studii, která by hodnotila i technickou schůdnost a ekonomickou náročnost
ochranných opatřeni. Vzhledem k tomu, že riziko z konzumace potravin vy-
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pěstovaných na kontaminovaných plochách je srovnatelné nebo dokonce mno-
honásobně vyšši než riziko pro obyvatelstvo z normálního provozu jaderných
elektráren, doporučujeme její vypracováni.

1. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation:
Ionizing Radiation: Sources and Biological Effects. 1982 Report to the Ge-
neral Assembly, with Annexes. United Nations, New York 1982

2. Milvy, P., Cothern, R. C : Naturaly occurring1 radionuclides in drinking
water: an exercise in risk benefit analysis. Environmental Geochemistry
and Health 11, 1989, 2: 63

3. Chytil, I., Horácek, P., Bezděk, Z., Anděl, P., Kadlec, J.: Cost-effec-
tiveness analysis of safety measures for uranium transportation. V: Kad-
lec, J. a Horáček, P.: Progress Report 1988, IAEA Research Contract
3689/R3/RB, VÚPEK, Praha, červenec 1988

4. Generic Models and Par meters for Assessing the Environmental Transfer
of Radionuclides from Routine Releases - Exposures of Critical Groups.
Safety Series No. 57, IAEA, Vienna, 1982, s. 91

5. Basic Safety Standards for Radiation. IAEA, Series No. 9, IAEA, Vienna,
1982

6. ICRP No. 23. Report to the Task Group on Reference Man. Pergamon
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7. Vyhláška ministerstva MZd ČSR č. 59/1972 o ochraně před škodlivými ú-
činky ionizujícího záření
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POŽADAVKY HA SNIŽOVANÍ OBSAHU RADOND-222 Z HLEDISKA CSM 75 7111

Ing. Eduard H a n s l i k , CSc, Ing. Adolf M a n s f e l d , CSc.,
Jiří F i l i p , prom. fyz.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha

Pozornost, která byla dosud zjišfováni radonu-222 v podzemních vodách
(dále jen vodách) věnována, neodpovídá současným poznatkům o riziku jeho
příjmu vdechováním a znalostem o jeho rozšíření. Důvodem bylo hodnocení ri-
zika z příí^u radonu-222 při požíváni vody a neuvažovaní jeho příjmu vde-
chováním po odvětrání z vody.

Přípustná koncentrace podle zahraničních podkladů z roku 1953 byla 80
Bq.l . Později odvozené přípustné objemové aktivity na základě modelových
úvah o příjmu radonu ingescí 0,3 - 1,2 1 pitné voJy denně a kritického or-
gánu žaludku byly 8.10 až 4.10 Bq.l . Doporučení Mezinárodní komise pro
radiologickou ochranu a z nich odvozená vyhláška MZd ČSR o ochraně zdraví
obyvatelstva před ionizujícím zářením č. 59/72 Sb. nezahrnují přípustný pří-
jem radonu-222 (resp. jeho produktů přeměny) ingesci, ale pouze inhalaci
lil. Na základě hodnocení praxe v zahraničí v posledním období představu-
je riziko ohrožení života s pravděpodobností 3.10 obsah radonu-222 ve vo-
dě 0,2 až 50 Bq.l . Široké rozmezí přípustné koncentrace radonu-222 vy-
plývá ze zadání okrajových podmínek pro jeho odvětrávání v obydlích - spo-
třeba vody, objem obytného prostoru, výměna vzduchu apod. Pro srovnání
je možné uvést, že stejné riziko přináší požívání pitné vody s objemovou ak-
tivitou radia-226 0,1 Bq.l"1 121.

V současné době výsledný návrh novelizované ČSN 75 7111 Pitná voda
(platnost od 1. 1. 1991) uvádí jako indikační hodnotu pro radon-222 objemo-
vou aktivitu 20 Bq.r . V praxi se aplikace ČSN 75 7111 v ukazateli radonu-
222 bude týkat vybraných podzemních zdrojů. Při překročení indikační hod-
noty se zhodnotí celková objemová aktivita (a v ) a případně stanoví obje-

v ,c
mová aktivita radia-228 a dalších radionuklidů podle pokynu orgánu hygie-
nické služby.

Ve větší podrobnosti je pak problematika radonu-222 rozpracována v ná-
vrhu "Výnosu o hygienických požadavcích na omezování ozáření z radonu" -
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věci České republiky a Hlavního hy-
gienika České republiky čj. HEM-342.4-16.3.1990 a tím doplňuje vyhlášku
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MZd ČSR č. 59/72 Sb. o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

V § 7 týkajícím se vody se sianoví
- při výběru zdrojů vody, zejména -.drojů vody pro hromadné zásobování o-

byvatel je třeba dbát na to, aby byly vybírány zdroje s co nejmenším ob-
sahem přírodních radionuklidů

- u zdrojů vody, u nichž je objemová aktivita radonu ve vodě menší než 50
kBq.m , není nutno provádět zvláštní opatřeni

- zdroje vody pro hromadné zásobování obyvatel, u nichž je objemová akti-
vita radonu ve vodě větší než 50 kBq.m , smí být používány jen se sou-
hlasem a za podmínek stanovených krajským hygienikem

- voda ze zdrojů, u nichž je objemová aktivita radonu ve vodě větší než 1000
kBq.m " nts'.ní být dodávána k použití v budovách.

S obsahem radonu-222 ve vodě souvisí jeho uvolňování do ovzduší bu-
dov a zejména úpraven vody - kde dochází k odvětrávání relativně velkých
objemů vody. Prc objemové ekvivalentní aktivity radonu-222 v objektech je
v § 3 a 4 stanovena jeho přípustná roční průměrná hodnota 100 Bq.m ze
všech zdrojů - podloží budovy, stavebních materiálů, z dodávané vody a os-
tatních zdrojů. Přitom se uvažuje zdrženi osob ročně celkem více než 1000
hodin.

Těmto požadavkům je třeba podřídit nároky na technologii odstraňování
radonu-222 z vody a na vzduchotechnické řešení zejména provozů úpraven.

V návaznosti na uvedené hodnotové ukazatele pro radon-222 je pro vo-
dohospodářskou praxi důležitá z alost výskytu radonu-222 ve zdrojích vod a
technologické možnosti pro jeho odsiranání.

Tvorbu chemického složení vod ovlivňuje mnoho faktorů zejména inter-
akce mezi vodou a horninou v případě radonu-222 i s podzemní atmosférou.
Odtud lze logicky odvodit, že pro oblasti se zvýšeným obsahem uranu (ra-
dia) v horninách jsou obvykle charakteristické zvýšené obsahy radioaktiv-
ních látek ve vodách.

Na základě výsledků zjištovéní radonu-222 ve vodách je možné konsta-
tovat, že jeho výskyt v koncentracích 10 až 100 Bq.l je na území ČR běž-
ný. Zjištovány jsou však i obsahy 1000 až 3000 Bq.l . Zastoupení ostatních
přírodních radionuklidů, členů stejné přeměnové řady, neodpovídá poměrům
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při rádioaktívni rovnováze. Například voda z vrtu K 3 v Melechové při ob-
sahu radonu-222 1120 Bq.l vykazovala celkovou objemovou aktivitu alfa 60
mBq.l , beta 80 mBq.l , objemovou aktivitu olova-210 60 roBq.l" a polo-
nia-210 10 mBq.l" 1.

V řadě případů tak je radon-222 jediným ukazatelem nevyhovující kva-
lity vody.

Koncentrace radonu-222 ve vodách užívaných lokálně k zásobování oby-
vatelstva je všeobecně mnohem vyšší než u zdrojů užívaných k veřejnému
zásobováni. Důvodem jsou nízké vydatnosti studní, krátký rozvod, minimál-
ní čas pro radioaktivní přeměnu radonu-222 mezi odběrem a užitím a malé
provzdušnění u lokálních zdrojů.

Odstraňorání radomt-222

V souvislosti se zavedením indikační hodnoty pro radon-222 v ČSN
75 7111 vzrostou požadavky na jeho odstraňování při úpravě vody. Výzkum-
ný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka se zabýval studiem odstraňováni
radonu-222 v modelových a provozních podmínkách a mé dostatečné podkla-
dy pro užití jednotlivých postupů. Zkoumány byly účinnosti barbotáže a tla-
kových systémů, odvětrání v mělké vrstvě (Inka) a na aeračních věžích.

byla zkoušena ve čtyřkomorovém (čtyřstupňovém) uspořádání
a na pětistupňovém modelu, výsledky jsou stručně uvedeny v tab. 1.

Modelové zařízení
způsob aerace

laboratorní model
čtyřkomorová uspořá-
dání, jemnobublinná
aerace
poloprovozní model
čtyřkomorové • pořá-
dáni, jemno až střed-
něbublinná aerace
laboratorní model
pětistupňové uspořá-
dáni, středně až hru-
bobublinná aerace

střední
doba
zdržení
(min)

4
8

33
33
33

10
20
30

intenzita
aerace
V Q i

8/1
8/1

10/1
20/1
40/1

7/1
29/1
33/1

výška
hladiny
h
(cm)

30
30

100
100
100

23
23
23

surová
voda
Rn-222.
(Bq.l )

3700
3700

2400
2400
2400

146
146
146

účinnost
odstraně-
ní Rn-225
(%)

97,6
99,0

81,2
89,5
95,6

72,4
96,4
97,9
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Z uvedených výsledků vyplývá jednoznačné větší účinnost jemnobublin-
né aerace. V praxi je ovšem třeba uvažovat i odolnost zařízení v provozních
podmínkách, kdy aerační elementy pro jemnobublinnou aeraci se nejvíce uc-
pávají zejména při přerušení provozu. Všeobecné lze barbotážní způsob dopo-
ručit tam, kde by bylo možné ve stávajících provozech využít např. akumu-
lpci vody k dodatečně uvažovanému odvětráváni radonu-222.

Tlakový systém s použitím kotlíků vyráběných dříve VOS Písek byl po-
užit na úpravně vody v Bílé Třemešné. Opakovaným měřením účinnosti od-
straňování radonu-222 byl zjištěn efekt přibližné 50 %. Účinnost je v porov-
nání s ostatními zkoušenými postupy velmi nízká a přitom dosahována při vy-
naložení velké energie pro vhánění vzduchu kompresory. Další aplikaci této
technologie lze na základě teoretických předpokladů a provozní zkušenosti
pro snížení obsahu radonu-222 zamítnout. Nízká účinnost je dána krátkou do-
bou styku vzduchu a vody a poměry pro rozdělení radonu-222 mezi vzduchem
a vodou. Z těchto důvodů i provzdušňovací zařízeni pracující na ejektorovém
principu např. ERBO dosahovalo relativně nízké účinnosti 61,3 až 88,4 % při
poměru vzduch/voda 40/1 až 90/1.

Provzdušňování v mělké vrstvě na principu zařízení typu INKA je pro-
vozováno na úpravnách pro snížení koncentrace oxidu uhličitého. Zvýšený
obsah radonu-222 v upravované vodě byl zjištován až dodatečně jako např.
na úpravnách ve Studeněvsi a Rakovníku. Výsledky měření v provozních
podmínkách ukazují na velmi dobrou účinnost pro odstraňování radonu-222.
V modelových podmínkách na zařízení navrženém ve spolupráci s StčVaKem
Praha byly výsledky z provozních měření doplněny sledováním závislosti ú-
činnosti odstranění radonu-222 na intenzitě aerace, střední době zdržení a
hloubce provzdušňované vody. Zkoušky byly prováděny s vodami s obsahem

9 — 1

radonu-222 3.10 Bq.l na lokalitách Kunčina Ves a Říčky. Rozhodující výz-
nam pro účinnost odstraňování radonu-222, při dané velikosti otvorů v děro-
vaném mezidnu aeračniho zařízení, má intenzita aerace. Experimentálním hod-
notám vyhovuje empirický vztah popisující závislost účinnosti radonu-222:

- l n = k

kde a
s > a „ jsou objemové aktivity radonu-222 v surové a upravené vodě

(Bq.f1)
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Q , Q, průtok vzduchu a vody zařizenim za jednotku času (l.s~ )
kj konstanta zahrnující vliv střední doby zdrženi, plochy me-

zifázového rozhraní, teploty apod.
k„ konstanta zahrnující vliv koncového efektu - způsobu za-

ústění a odvedení vody

Graficky je závislost účinnosti odstranění radonu-222 na intenzitě aera-
ce a střední době zdržení z uvedených poloprovozních zkoušek a dalších
provozních zařízení, zpracována na obr. 1.

Znalosti o účinnosti zařízení aerace v mělké vrstvě pro radon-222 a zá-
vislosti na rozhodujících faktorech umožňují dimenzovat provozní zařízeni v
jedno- i vícestupňovém uspořádání. V případě potřeby přesnějších informaci,
zejména při vysokých objemových aktivitách radonu-222 v upravované vodě,
je možné výpočet doplnit poloprovozní zkouškou v místních podmínkách.
Vhodné zařízení pro výkony kolem 30 1. s má ve výrobním programu Sigma
Hranice. Výrobu zařízeni z umělých hmot, vhodných pro zdroje o vydatnos-
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ti 0,5 až 10 l.s připravuje JZD Osov - Klopina.

Ověření možnosti užití aeračníeh věží pro odstraňování radonu-222 by-
lo zahájeno ve spolupráci s HDP Praha a ÚTZCHT ČSAV Praha na lokalitě
"TSomily - Jetřichovice. Na základě dobrých výsledků byly rozsáhlejší polo-
provozní zkoušky prováděny s aerační věži na lokalitě Malý Šišák v Krkono-
ších. Aerační věž byla vyrobena JZD Osov - Klopina. Celoplastová aerační
věž byla původně vyvinuta pro odvětrávání oxidu uhličitého z podzemních
vod. Plást aerační věže je z polypropylenu a výplň z vlnitých sklolamináto-
vých desek se závěsy z nerez oceli. Maximálně vysoké zařízení lze sestavit
z 6 dílů, které shora představují: vtokový díl s rozdělovači deskou z děro-
vaného plastu, 4 střední díly o výšce 1 m každý a odtokový díl. V základ-
ním souproudém uspořádána se podzemní voda přivádí na děrovanou rozdělo-
vači desku, kterou se rovnoměrně rozvádí na obě strany vlnovcových závě-
sů. Prisávaní vzduchu se realizuje pod rozdělovacím dílem dvěma otvory.
Vyloučený radon-222 se odvádí samospádem potrubím osazeným nad hladinou
upravené vody v odtokovém díle věže.

V poloprovozních podmínkách byla ověřována možnost protiproudeho
uspořádání tak, že otvor ve spodním dílu byl osazen přírubou s vestavbou
dvou ventilátorů VHL-Elko pro vhánění vzduchu a odtok provzdušnovane
vody upraven tak, že vznikl sifonový uzávěr.

Při poloprovozních zkouškách byla ověřována závislost účinnosti odstra-
nění radonu-222 na výšce věže resp. vestavby z vlnitých sklolaminátových
desek a na intenzitě vhánění vzduchu. V protiproudem uspořádání je dosa-
hována vyšší účinnost při ostatních srovnatelných parametrech - výšce za-
řízení, zatížení apod.

Pro hodnocení výsledků odvětrání radonu-222 v protiproudem uspořá-
dání byl aplikován model navržený pro odstranění těkavých organických lá-
tek, který vychází ze stripovací teorie rozpracované v chemickém inženýr-
ství I AI.

Závislost počtu jednotek na výšce jednoho stupně a výšce vestavby ae-
rační věže je dána vztahem:

HTÚ • h + N T U k e
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kde NTU je počet jednotek (bez rozměru)
HTU výška jednoho stupně (m)
h výška vestavby věže (m)
NTUke koncový efekt věže - vliv vtokové a odtokové části na účin-

nost odstranění radonu-222 vyjádřený jako NTU

Výsledky závislosti NTU na výšce vestavby a intenzitě aerace při pro-
tiproudem uspořádání Q /Qí jsou uvedeny pro průtok vody 1 l.s~ na obr.
2. Výsledky byly porovnány s účinností při souproudém uspořádání bez nu-
ceného vháněni vzduchu.

Poloprovozní zkoušky ukázaly, že použití aeračních věží představuje re-
álnou technologickou možnost odstraněni radonu-222 z vody. Při extrémně
vysokých koncentracích radonu-222 v surové vodě je zvýšení účinnosti mož-
né dosáhnout vícestupňovým uspořádáním. Tato možnost platí i v případě,
že místní podmínky neumožňují využít maximální výšku věže. Výrobní program
dovoluje zhotovit zařízení podle místních podmínek. Ve složitějších případech
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je možné výpočet doplnit poloprovozní zkouškou.

Zbytkový obsah rozpadových produktů radonu-222 v odvětrané vodě
již nepředstavuje riziko jak vyplývá z přílohy.

Zfvfer

Poznatky o riziku z příjmu radonu-222 v objemových aktivitách upřes-
něných ČSN 75 7111 Pitná voda a zejména Výnosem MZd fcR/90 a hygienic-
kých požadavcích na omezování ozáření z radonu, vedou k požadavkům na
jeho odstraňování při úpravě vod na vodu pitnou.

U nově navrhovaných technologií je možné na základě provozních i mo-
delových poloprovozních zkoušek doporučit podle místních podmínek aeraci v
mělké vrstvě (INKA) nebo na aeračnich věžích. Oba způsoby při správném
dimenzování zaručují dosažení požadovaného efektu v souladu s požadavky
hygienických orgánů na zbytkový obsah radonu-222 v upravené vodě pro
celý rozsah objemových aktivit radonu-222 ve vodách zjišfovaný na našem ú-
zetní. Výroba uvedených zařízení je zajištěna.

Jako provizorní řešení na již postavených úpravnách, kde radon-222
byl zjištěn až dodatečně, je možné doporučit provzdušňování upravené vody
v její akumulaci např. barbotážním způsobem.

Při aplikaci aeračnich postupů je třeba současně chránit obsluhu úpra-
ven vod zejména vhodným odvedením odplynu mimo objekt úpravny a celko-
vým řešením vzduchotechniky v objektu. Odvětrání radonu-222 při průtoku
vody v otevřených systémech na úpravnách vody vede k překračování pří-
pustných koncentrací radonu-222 pro obyvatelstvo v ovzduší úpraven i při
objemových aktivitách radonu-222 na úrovni indikační hodnoty 20 Bq.l ne-
bo nižší.

Zvýšený výskyt radonu~222 ve vodách, při jinak dobrých ukazatelích
jakosti a při aplikaci vhodné technologie úpravy, není limitujícím faktorem
pro jejich využívání k pitným účelům.

1. Hansllk", E.: Odstraňování radonu-222 z podzemních vod, Vodni hospodář-
ství B, 32, 1982, č. 7, 173 s.
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2. Corthern, C. R.: Estimating the health risks of radon in drinking water,
Jour. AWWA, 79, 1987, č. 4, s. 153

3. Hanslik, E., Mansfeld, A.: Odstraňováni radionuklidů úpravárenskými
postupy, závěrečná zpráva, VfJV Praha, 1984

4. Ball, W. P., Jones, M. D., Kavanaugh, M. C. : Mass transfer of vola-
tile organic compounds in packed tower aeration, Jour. WPCF, 56, 1984,
2, s. 127
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Příloha

VBr rozpadových produktů radonn-222 na jakost vody

Při odstraňování radonu-222 z vody provzdušňováním zůstávají v upra-
vené vodě rozpadové produkty radonu-222 tzv. krátkodobý depozit. Otázkou
je riziko z jejich příjmu ingescí. Z řešeni rovnic pro aktivitu radionuklidů v
genetické souvislosti za podmínky, že je ustavena rovnováha mezi radonem a
rozpadovými produkty (tzn., že aktivita jednotlivých radionuklidů krátkodo-
bého depozitu v čase t = 0, 2 1 8 P o = 2 1 4 P b = 2 1 4 B i = 2 1 4 P o = 1 resp. původ-
ní aktivitě radonu-222), vyplývá:

Asifl- = A 0 218. • e'***

- A 0 218pPo

+ A

A2i4Po = Ao 2i8po • W h
e " ^ 3 *

(VVVV
.-v +A(A3-A6) (A4-»6) (A5->6)

 A 0 214 p b
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+ A 0 214

*Po

Výsledky řešení (za předpokladu, že radon-222 je odstraněn) jsou uvedeny
v tab. I a na obr. I.

Z tabelovaných údajů vyplývá, že v důsledku krátkých poločasů rozpa-
du dochází k rychlému úbytku aktivity tak, že po 70 min zůstává přibližně
25 % původní aktivity členů krátkodobého depozitu a po 170 min zhruba 2,5
% původní aktivity. Po 300 min je to již pouze 0,1 %. Vzhledem k době zdr-
žení mezi úpravou vody a jejím používání nepředstavuje aktivita rozpadových
produktů radonu-222 riziko.
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Tab. 1 Pokles aktivity krátkodobého depozitu radonu-222

Cas
(min)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

2 1 8Po

1,0000

0,3210

0,1030

0,0331

0,0108

0,0034

0,0011

0,0004

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2 1 4Fb

L .
1.0000

0,9503

0,8580

0,7613

0,6713

0,5907

0,5193

0,4563

0,4010

0,3524

0,3096

0,2721

0,2391

0,2101

0,1846

0,1622

0,1425

0,1252

0,1100

0,0967

0,0850

0,0747

0,0656

0,0576

0,0506

0,0445

0,0391

0,0344

0,0302

0,0265

0,0233

0,0205

aktivita (rel.
2 1 4Bi

1,0000

0,9970

0,9821

0.9543

0,9159

0,8701

0,8194

0,7662

0,7120

0,6582

0,6057

0,5553

0,5072

0,4619

0,4195

0,3801

0,3436

0,3100

0,2792

0,2511

0,2254

0,2021

0,1810

0,1618

0,1446

0,1291

0.1151

0.1026

0,0913

0,0812

0,0722

0.0R42

2 1 V

: ::::x::_
1,0000

0,9970

0,9821

0,9543

0,9159

0,8701

0,8194

0,7662

0,7120

0,6582

0,6057

0,5553

0,5072

0,4619

0,4195

0,3801

0,3436

0,3100

0,2792

0,2511

0,2254

0,2021

0,1810

0,1618

0,1446

0,1291

0,1151

0,1026

0.0913

0.0812

0,0722
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STANOVENÍ BADIA-226 VE VODĚ A OBNOVA METODICKÉHO VYBAVENÍ

VODOHOSPODÁŘSKÝCH HADIOCHEUICKYCH LABORATOŘÍ

Jan P a z d e r n í k , prom. chem.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha

Zdánlivě jednoduchý a jednoznačný název vyžádaného příspěvku je ve
skutečnosti náročný na jeho obsahové vymezení. Důvody spočívají v tom, že
se svým příspěvkem se obracím na pracovníky, kteří
- pro komerční nabídku přístroje na stanovení radia ve vodách vyvíjení a

konstruují, jsou přítomni
- zástupci vědeckých a výzkumných pracovišt,
- zástupci hygienických pracovišt,
- pracovníci vodohospodářských laboratoří a
- zástupci dalších pracovišt, která bych v úplném výčtu nesnadno postihnul.

Jako uživatel přístrojů pro stanovení radia ve vodách mám přitom mož-
nost informovat o údajích, které jsou již publikovány v prospektech, dále v
metodických předpisech, monografiích, časopisech a zároveň o některých z
těchto údajů již vodohospodářští pracovníci byli, případně budou informováni
na akcích speciálně jim věnovaných. Za takové situace považuji za vhodné
podat přehled o metodách, které byly převážně v laboratdoŕích VÚV či Kraj-
ských vodohospodářských středisek, později převážně Povodí - podniků pro
provoz a využití vodních toků užívány. O některých z metod informuji na
podkladě literárních údajů, příp. ústního sdělení. Ve všech případech jde o
metody, vhodné pro rutinně prováděné rozbory.

Jako jedna z prvních metod, užívaných v našem státě k stanovení obsa-
hu radonu ve vodě, spočívala v přečerpání radonu ze vzorku probubláním
vzduchem do ionizační komory elektrometru a jeho iontometrickém měření.
Analyzovány byly vzorky odebrané z pramenů a zřídel, převážně pro balneo-
logické účely. Hodnoceny byly též čúlní vody Jáchymovská a dalších urano-
nosných později těžebních oblastí. Obsah radonu činil podle údajů Běhounka,
Santholzera, Jirkovského a některých dalších autorů zejména na Jáchymovsku
až okolo 500 IMacheových jednotek, tj. 6700 Bq.l radonu v litru vody i ví-
ce.

Metodu ke zkoncentrování radia z 10 litrů vody publikoval v roce 1933
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Matula. Metoda spočívala ve spolusrážení radia se síranem barnatým, který
byl na roztok, vhodný k emanometrickému měření převeden po uhličitanovém
tavení. Údaje, které mám o konstrukčním řešení vzorkovníc i elektrometrů,
jsou až z období padesátých let. Převážně byl užíván dvoukanálový Wulfúv
elektrometr s 2 litrovou ionizační komorou. Jako vzorkovnice sloužily kovové
aspirátory, případně skleněné protnývačky na objem vzorku 200 až 400 ml,
případně 1000 ml.

K měření radia-226 v širším rozsahu došlo v našem státě na přelomu pa-
desátých a šedesátých let, kdy k nám byly dodány ze Sovětského svazu ve
značném počtu sovětské elektrometry SG1M. Přístroje původně sloužily labo-
ratořím tehdejší Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin.
Pokud se podařilo získat informace o užitých metodikách, šlo při stanovení
radia-226 o doplnění iontometrického měřeni radiochemickou predkoncentrací,
zhruba podle již citovaného postupu. Určitá část zmíněných přístrojů byla
uvolněna i na pracoviště vodního hospodářství, mj. i do VÚV. Přístroj SG1M
s torsním křemenným systémem, doplněný přiměřenými dalšími prvky, zejmé-
na ionizační komorou a nabíjecím zařízením, umožňoval měření aktivity rado-
nu 0,3 až 300 eman, t j . 1,1 - 11 Bq radonu-222 ve vzorku. Tato citlivost
byla nepostačující pro zjišťování objemových aktivit radia-226 ve vodách z
oblastí, Výzkumným ústavem vodohospodářským vzorkovaných za předpokla-
du, že radium-226 bude stanovováno emanometricky ze vzorků, které by ne-
byly radiochemicky předkoncentrovány. Proto bylo ve VÚV prostudováno
funkční uspořádání elektrometru a optimalizací možného nastavení byla při
jednolitrových vzorcích vody dosažena reprodukovatelnost měření 20 % u vzor-
ků o objemové aktivitě menší nežli 0,1 Bq.l . Již předtím byla s ohledem na
čs. státní normu 34 1730 a v ní uvedené maximální přípustné objemové akti-
vitě radia-226 pitné vody 1,48 Bq.l sestrojena v roce 1957 v Ústavu hygie-
ny práce a chorob z povolání aparatura, umožňující emanometrické stanovení
radia-226 ve vodách užitím elektrometru SG1M a ionizační komory o objemu
13,5 litru, bez předchozí chemické koncentrace. Pro případ potřeby stanovit
nižší nežli předpokládanou objemovou aktivitu radia-226, doporučili autoři
koncentraci radia z velkoobjemových vzorků vody na kysličníku raanganičitém,
který rozpouštěli na roztok, vhodný k emanometrickému měření rozpuštěním
v kyselině chlorovodíkové. Později vypracoval Thomas metodiku na měření
radonu ve vzduchu nebo vodě pro operativní rozbor, dokonce přímo na mís-
tě odběru, užitím radiometru SG11. Pokud jde o objemové aktivity ve vodě,
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zámér práce sledoval otázku aplikace citované ČSN 34 1730 pro praktické vy-
užití. Iontometrického měření radonu, resp. měření radonu k účelům stanove-
ní radia-226 bylo pak ještě později využito v podnikové normě ČSUP, PNU
830502. Pro měření předepsal zpracovatel normy číslicový integrátor proudu
s měřícím kondenzátorem o kapacitě 100 pF.

S výjimkou PNU 830502 následovaly již po užití elektrometru SG1IM me-
tody, které nahradily iontometrický způsob měření měřením převážně seinti-
lačním. S cílem eliminovat ze zpracování vzorku při stanovení radia-226 che-
mickou předkoncentraci, navrhl Klumpar a Majerová (1960) zvětšení objemu
nádoby, do které je přečerpáván radon ze vzorku vody na 10 litrů a sběr
rozpadových produktů radonu na malý kruhový terč elektrostatickou preci-
pitaci. Aktivita alfa precipitátu na terči byla měřena scintilačně. Unikátní
laboratorní zařízení umožnilo stanovit objemovou aktivitu 0,0023 Bq.l radia-
226 v 10 litrovém vzorku vody. Dosažené parametry byly v dobrém souladu
s požadavkem ČSN 56 7900 z 1. 7. 1959, požadující pro pitnou vodu jako
nejvýše přípustnou objemovou aktivitu 0,0096 Bq.l radia-226. Na provede-
ný výzkum navázai vývoj přistroje TESLA NXA 212 s precipitačními komora-
mi o objemu 5 1 a vzorky vody o objemu 6,5 litru. O řadu let později bj'1
družstvem Mechanika v Dolních Počernicích vyroben v omezeném počtu kusů
přístroj HŠ 73, který zachoval pětilitrový objem precipitačních komor přístro-
je NXA 212, avšak scintilační detektor nahrazoval polovodičový křemíkový de-
tektor TESLA PSC 300/160S, jako elektronická vyhodnocovací souprava slou-
žil přístroj vlastní konstrukce.

Přibližně v téže dobé, kdy byl realizován vývoj přístroje NľrA 212, by-
la na pracovišti ÚHPCHP vyvinuta sorbemulzní metoda stanovení radia-226,
spočívající v selektivní adsorpci radnatých iontů ze vzorků vody na skleněné
desky s želatínovou vrstvou, obsahující síran barnatý. Desky byly proměřo-
vány scintilačně. Metoda se stala součásti "Jednotných metodik hlavního hy-
gienika ČSSR" z roku 1966, na vodohospodářských pracovištích nedoznala
rozšíření. Byl to v našich podmínkách první postup zpracování vzorků vody
k účelu stanovení objemové aktivity radia, kdy k měření bylo užito jeho pří-
mého měření (obvykle scintilačnfho) ve směsi s jeho dceřinými produkty a
nikoliv radonu po nahromadění, jak je tomu v případě emanometrické metody.
Jako vhodný přistroj pro měření obdélníkových desek o rozměrech 4 x 4,5
cm byla doporučena sonda typu sovětského TISSu.
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Později publikoval Veŕmiŕovský a Bučina (1967) metodu založenou na
odděleni radia spohisrážením se síranem barnatým a olovnatým. Sírany so
rozpouštějí v dvojsodné soli kyseliny etylendiamintetraoctové a ze získaného
roztoku se sráží síran barnato-^adnatý ledovou kyselinou octovou. Sraženina
Ba(Ra)SO4 se smísí o luminoforem ZnS(Ag) a měří se aktivita radia. K pro-
měřování směsného preparátu navrhli autoři bezokénkové scintilační měřeni
ve světlotěsném krytu vlastni konstrukce. Tento kryt byl později v komerč-
né dostupném provedení dodáván pod označením TESLA NCR 311. Metodika
měření je založena na této úvaze: radium je separováno jako chemické indivi-
duum a proto budou, pokud jsou ve vzorku vody přítomny, ve sraženině

223Ba(Ra)SO. kromě radia-226 obsaženy též Ra(AcX) - řada aktiniová,
224Ra(ThX) a 228Ba(MsThl) - řada thoriová. Přitom není třeba případnou
přítomnost radia-228 uvažovat, protože jde o beta zářič stejně jako u
nno 228

Ra(MsTh2), a následující zářič alfa tj. Tn má poločas 1,9 roku. Pokud223jde o zbývající dva radionuklidy, je třeba poznamenat, že Ra mé poločas22411,6 dne, Ra má poločas 3,6 dne. Hajíček, který je zpracovatelem podni-
kove normy fcSUP PNU 83 0501 Stanovení objemové aktivity Ra ve vodě a
nerozpuštěných látkách z vody, zavedl do výpočtu součinitel, vyjadřující po-
díl radia-226 v případné lzotopické směsi. Nesnáze s případnou neselektivitou
zmíněného postupu při stanovení objemové aktivity radia-226 odpadají při po-
užití emanometrické metody. Kromě již zmíněných radiochemických postupů je
k předkoncentraci radia ze vzorků vody možno užít postup, který je obsažen
v návrhu ČSN 75 7622 a to spolusrážením s molybdátofosforečnanem vápnatým
za přítomnosti polyetylenglykolu a rozpuštěním vzniklé sraženiny v alkalickém
roztoku dvojsodné soli kyseliny etylendiamintetraoctové. Vzniklým roztokem
se plní emanační nádobky a naakumulovaný radon se po uplynuti vhodné do-
by měří.

Na základě výzkumu Sedláčka a Šebesty byl zkonstruován a jako Detek-
ční zařízení NE 1501 uveden na trh přístroj, který umožňuje radiochemické
zpracování vzorku ukončit přiměřeným měřením a přitom je z hlediska nároků
na pracovní čas úsporné. Pro metodu, která při užití zmíněného přístroje a
scintilačních detektorech DS 401M, které jsou jeho součásti, bylo při litrovém
objemu reálného vzorku dosaženo ve VOV nejmenší významné oDjemové aktivi-
ty 0,003 Bq.l" a nejmenší detekovatelné aktivity 0,007 Bq.ť"1. Tyto detekč-
ní limity jsou velmi dobře srovnatelné se zahraničními údaji, kupř. v Americ-
kých standardních metodách z roku 1985. Z důvodu příznivých vlartností a
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kvalitních výsledků, dosažených popsanou metodou, byl pracovní postup na-
vržen jako znění ČSN 75 7622 "Jakost /od. Stanovení radionuklidů. Radium-
226".

Je třeba poznamenat, že ČSN 75 7622 je analytickou normou vůči tzv.
kmenovým normám, podle nichž se hodnotí jakost vod pitných, povrchových
a odpadních. Tyto normy jsou zčásti rozpracovány ve formě návrhu, jiné již
schváleny. Jedná se o normy ve skupině 757 "Jakost vod", zpracovaných ve
smyslu ČSN 75 0000 "Vodní hospodářství", zahrnující části nazvané "Vodní
hospodářství. Soustava norem ve vodním hospodářství. Základní ustanovení".
Na tento základní materiál navazuje ČSN 75 7111 Pitná voda, která z norma-
tivních ukazatelů předepisuje hodnoty pouze pro celkovou objemovou aktivi-
tu alfa, celkovou objemovou aktivitu beta a radon-222. V tab. 1, odst. C,
nazvané "Radiologické ukazatele" je pro radon-222 udána hodnota 20 Bq.l
jako indikační. Je to hodnota 20x vyšší v porovnání s indikačním ukazatelem
celková objemová aktivita beta a 200x vyšší v porovnání s indikačním ukaza-
telem objemová aktivita alfa. Přitom indikační hodnota (IH) je hodnotou uka-
zatele jakosti vody nespecifického či skupinového charakteru nebo výběrové-
ho ukazatele jakosti vody (jednotlivých specificky definovaných součástí slo-
žení), užívaných k rozhodování o potřebě podrobnějšího vyšetření jakosti vo-
dy. Další ze sUupiny 757 je ČSN 75 7200 "Jakost vod. Kontrola. Všeobecné
zásady". V této normě je zdůrazněno, že výběr zjištovaných ukazatelů jakos-
ti vod, závislost jejich hodnot na dalších veličinách, včetně požadavku na
přesnost a správnost dat jsou určeny cílem kontroly. Přitom výběr zjištova-
ných ukazatelů může být postupně zmenšen o ukazatele, jejichž hodnoty ne-
jsou pro účel kontroly hodnocení rozhodující, např. když jde o hodnoty uka-
zatelů, určených pro klasifikaci nebo účel užití vody. Obecně platí, <se sta-
novení hodnot některých ukazatelů jakosti vod se provádí v případě překro-
čení indikační hodnoty v ukazateli, jehož hodnoty jsou ve vztahu k těmto
ukazatelům a v rozsahu určujícím důvod překročení indikační hodnoty. Pokud
jde o požadovanou přesnost a správnost zjištovaných hodnot, je možno je ur-
čit na základě intervalu jejich výskytu.

Ustanovení ČSN 75 7220 Jakost vod. Kontrola. Povrchové vody předepi-
sují obecnou kontrolu, která je stanovena jako systematická, celostátní a při-
tom zajištována centrálně.

Základní sít míst obecné kontroly tvoří hlavní a základní profily, ostat-
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ní typy profilů tuto sít doplňuji. Přitom v síti zákadních profilů je zvolena
četnost a rozsah zjišfovaných ukazatelů v mezích nezbytných pro vyhodnoco-
vání jakosti podle obecného účelu kontroly. V hlavních profilech jsou navic
zjišťovány hodnoty vybraných ukazatelů se zvýšenou četností, zvyšující mí-
ru váhy pro statistické zpracováni dat.

Stanovení hodnot speciálních ukazatelů se v zásadě doporučuje pro ob-
jasnění původu a příčin zvýšeni hodnot některých obecných skupinovaných
ukazatelů, kterými jsou v případě stanoveni radionuklidů ve vodách celková
objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta.

ČSN 75 7221 "Klasifikace jakosti povrchových vod" předepisuje způsob
určení třidy jakosti povrchových vod, tedy klasifikaci, která slouží ke srov-
nání jejich jakosti na různých místech a v různém čase. Pro obsah radicnu-
klidů ve vodě jsou jako ukazatele uvedeny celková objemová aktivita alfa,
celková objemová aktivita beta, radium-226, uran a tritium. Pokud jde o ob-
jemovou aktivitu radia-226, je I. jakostní třída charakterizována objemovou
aktivitou nižší nežli je 0,02 B q . f 1 a větši nežli 0,5 B q . T 1 pro V. jakostní
třídu.

Způsob kontroly odpadních a zvláštních vod předepisuje ČSN 75 7241
Kontrola odpadních a zvláštních vod. V příloze 3 této normy jsou pro radio-
logickou jakost vody uvedeny tylo ukazatele: celková objemová aktivita alfa,
celková objemová aktivita beta, tritium, uhlík-14, fosfor-32, vápník-45, man-
gan-54, železo-59, kobalt-60, stronciutn-90, jod-131, cesiutn-137, olovo-210,
radium-226, uran. Pro ukazatele však nejsou uvedeny hodnoty objemové ak-
tivity či hmotnostní koncentrace. Pro přílohu 4 téže normy jsou z citovaných
radionuklidů vybrány a přiměřeně rozčleněny ty, které odpovídají požadav-
kům na kontrolu odpadních vod z jaderných elektráren, chemické úpravy ura-
nové rudy a hydrochemickou těžbu uranu.

Soohni a závěr

Svůj příspěvek shrnuji nělcolika konstatováními a náměty:

1. Pokud jde o obsah radionuklidů, doznaly způsoby kontroly pitných, povr-
chových a odpadních vod v období od prvního uplatnění metod stanovení
radia-226 ve vodách do současnosti značného pokroku. Normalizované před-
pisy pro povrchové a odpadní vody nebyly dříve v tomto smyslu k dispo-



- 177 -

zici vůbec.

2. Metody stanovení radia ve vodé doznaly mimořádné vysokého rozvoje a to
jak v otázce radiochemického zpracováni, tak v oblasti instrumentální. Od
detekce ionizačními komorami k scintilačnímu měření, od dvouvláknového
elektrometru k jedno- nebo nékolikakanálovému spektrometru.

3. Metody pro stanovení radia-226 ve vodě lze rozdělit v zásadě na ty, kte-
ré spočívají na
- měření aktivity alfa po zkoncentrování, případně přečištění spolusráže-

ním. Vzniklá sraženina se měří po příslušné úpravě přímo nebo po roz-
puštění emanometricky,

- emanometrickém měření upraveného, avšak radiochemicky nezkoneentro-
vaného vzorku. S cílem detekovat radon z co možná největšího objemu
vzorku, aby práh detekce byl co nejnižší, volí se objem detektoru pro
přečerpaný radon co největší. Přitom účinnost detekce lze zvýšit elek-
trostatickou depozicí.

4. Je možno vysoce hodnotit funkční úroveň přístrojů TESLA,přičemž srovna-
telnost parametrů, dosažených s přístrojem NE 1501 s parametry dosažený-
mi na celosvětově uznávaných přístrojích je toho dokladem. S tímto kon-
statováním kontrastuje skutečnost, že komerční zahraniční přístroje na mě-
ření radonu jsou kompletovány alespoň systémem pro kontrolu vakua v de-
tektoru a odstraňování vlhkosti z plynu, který slouží k prevodu radonu z
emanační nádobky do detektoru. Je to ostatně předepsáno kupř. v Jednot-
ných amerických metodách. Je možno konstatovat, že v minulosti se před-
stavě kompletace přístroje blížila sestava přístroje TESLA NXA 212.

5. V minulosti, a platí to i nyní, se osvědčily světlotěsné dvoupolohové mě-
niče vzorků TESLA NCR 311, užívané ve vodohospodářských laboratořích
k měření celkové objemové aktivity alfa a objemové aktivity radia-226 na
principu již zmíněné metody spolusrážení a přímého měření. Ta pracoviště
která si potřebují obnovit nebo doplnit přístrojový park svých laboratoří
se setkávají s obtížně řešitelnými nesnázemi při pořizováni zmíněného mě-
niče vzorků.

6. K problémům zmíněných metod stanovení celkové objemové aktivity alfa a
radia-226 se váže rovněž otázka jakosti luminoforu ZnS(Ag). Je jisté, že
jednotné jakost vhodně vybraného preparátu přispívá k vzájemné srovná-
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telnosti výsledků sítě vodohospodářských laboratoři. Je skutečností, že
zahraniční výrobci přístrojů jaderné techniky tento preparát dodávají.
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HBRENÍ RADOHD SCINTILAČNÍMI KOUORAW A STANOVENÍ DCEŘINÝCH
PRODUKTŮ RADONO V OVZDOŠÍ PBÍSTHOJI TESLA VÚPJT

I n g . Viktor D v o ř á k , C S c , I n g . Tibor V a š e k
TESLA VÚPJT, s. p . Přemyšleni

V TESLA VÚPJT, s . p . Přemyšleni se vyráb í dvě detekční s e s t a v y u r -
OOft

čané pro měřeni radonu ve vodách a v ovzduší a Ra ve vzorcích životní-
ho prostředí. Jsou to známá detekční zařízení typ NE 1501 a typ NE 1502. V
obou případech se jedná o sestavu Scintilační sondy NS 9501, Měniče NM
1201, scintilačního detektoru (komory) a příslušenství. Typ NE 1501 je vy-
baven Scintilačním detektorem DS 401M, což je scintilačni komůrka dle Luca-
se objemu 125 cm3, typ NE 1502 je dodáván s dvouventilovým Scintilačním
detektorem DS 404M.Konstrukční provedení Měniče NM 1201 umožňuje světlo-
těsné vložení seintilačních detektorů obou typů do měřící polohy pod fotoka-
todou fotonásobiče. Proto vlastník jednoho typu detekčního zařízení přikou-
pením chybějícího scintilačního detektoru vytvoří sestavu druhou s paramet-
ry zaručenými výrobcem.

Pro vyhodnocení signálu ze scintilační sondy je vhodný každý jednoka-
nálový spektrometr vývojově ukončený v TESLA VÚPJT, dále Měřič nízkých
aktivit alfa, beta NA 6201 a Tříkanálová spektrometrieká jednotka NV 3201 s
napáječem. U posledné jmenovaného přístroje je nutné provést úpravu jedno-
ho kanálu na integrální režim vyhodnocení, což současným i budoucím uživa-
telům této tříkanálové jednotky odborně provede TESLA ELTOS OZ DIZ, Ser-
vis přístrojů jaderné techniky nebo TESLA VÚPJT, s. p . Přemyšlení.

V době vyhotovení tohoto sdělení se v TESLA VÚPJT, s. p . Přeaiyšle-
ní zahájily práce na jednoduchém měřiči koncipovaném pro integrálni režim
vyhodnocení s čítačem impulzu. Tento přístroj bude vhodný jako vyhodnoco-
vací jednotka pro NE 1501 ev. NE 1502, dále k měření vzorku záření alfa
(např. práškových materiálů, odparků a přirozeného radioaktivního aerosolu
na filtru) vloženém do standardní misky v měniči vzorků NCR 311. Bližší
údaje budou sděleny při přednášce.

Mimo uvedené přístroje je na mnoha vodohospodářských pracovištích v
provozu Zařízení pro měření velmi nízkých aktivit záření beta NRB 213. Vy-
hodnocovací jednotkou v tomto zařízení je Měřící souprava NZR 601, u které
lze na vstup hlavního kanálu připojit scintilační sondu zařízení NE 1501 i
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NE 1502. (Výhodou hlavního kanálu je, že se sífové poruchy, většinou indi-
kované v obou kanálech, antikoincidenčně vy můžou.)

Je-li pracoviště vybaveno spektrometrem zahraničního výrobce, je nutné
mezi Scintilační sondu NS 9501 a spektrometr vložit přizpůsobovací člen TES-
LA typ NX 1101, na jehož výstupu je vysoké napěti odděleno od signálu.

Poznámka: Tříkanálová spektrometrická jednotka má sítové i bateriové
napájení. V prvním případě Scintilační sonda NS 9501 vyhovuje, ve druhém
ne z důvodu vyššího odběru. Pro bateriový provoz je nutné objednat sondu
typu NS 9501A. (Druhou možností je provedení úpravy sondy NS 9501 ve vý-
robním závodě či servisu TESLA ELTOS OZ DIZ.)

Rozsah měřených aktivit je zdola omezen detekčními parametry scintilač-
ních komor (pozadí, detekční účinnost), shora četností nepřetižitelnosti vy-
hodnocovací jednotky, což odpovídá rozmezí jednotek mBq.l" až kBq.T .

tfěření

Ověření parametrů a metodický postup pro stanovení radia-226 ve vodě
scintilačně emanometrickou metodou bylo provedeno ve spolupráci s Katedrou
jaderné chemie FJFI ČVUT Praha a VÚ vodohospodářským Praha III u Detek-
čního zařízení NE 1501. Využití Detekčního zařízení NE 1502 v provozních
podmínkách je ověřeno v Povodí Labe Hradec Králové pro kontrolu objemové
aktivity radia-226 a radonu-222 ve vodě 121.

Měřeni M 2 B n

Na vodohospodářských pracovištích je nutné zajistit sledování
a) objemové aktivity radonu-222 v ovzduší a
b) objemové aktivity radonu ve vodě.

ad a): Při úpravě pitné vody dochází v uzavřeném prostoru (v hale) ke zvý-
šeni objemové aktivity radonu v ovzduší. Vzniklou situaci lze kontrolovat od-
běrem vzorku ovzduší do uvedených scintilačních detektorů a jejich vyhodno-
cením ve jmenovaných přístrojích. V současné době TESLA VÚPJT předala do
provozních zkoušek dvouventilové scintilační detektory objemu 125 cm3, je-
jichž plněni se provádí mechanickou pumpou. Nejmenší detekovatelné aktivity
scintilačními komorami jsou diskutovány v práci 73,4/ a jsou jednotky mBq.l .
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ad b ) : Měření objemové aktivity radonu ve vodě je obdobou měření radia-226
s tím zásadním rozdílem, že je nutné zahájit měření co nejdříve po odběru
vzorku vody, u které nesmi dojít k provzdušnění před převodem radonu do
scintilačního detektoru. Také v tomto případě lze použít Detekční zařízeni
NE 1501 i NE 1502 včetně laboratorního skla používaného při stanovení radia
226 ve vodě ll.il.

V sruladu se státní normou /6/ výrok o citlivosti zařízeni NE 1501 a NE
1502 se bude opírat o výpočet nejmenší významné ( a N V ) a nejmenší deteko-
vatelné ( a N D ) objemové aktivity.

Detekční zařizenl NE 1501
Mezní parametry: pozadí max. 30,6 h" , detekční účinnost jedné částice alfa
min. 73 %, kalibrační konstanta 131,4 min . Bq . D o emanační nádobky se
odebere vzorek vody 25 cm3 a pak se převede radon do evakuovaného sein-
tilačního detektoru DS 401M a změří. Potřebná doba měření t. vzorku pro
zvolenou nejmenší významnou objemovou aktivitu byla vypočtena za předpo-
kladu t„ = t. a je uvedena v následující tabulce:

a N y ( B q . f 1 ) 10,0 1,0 0,5 0,1 0.02 0 r01
t t 6 s 14 s 59 s 24,6 min 10,7 h 41 h

Poznámka: Při stanovení radia-226 ve vodě scintilačně emanometrickou meto-
dou se dosáhne vyšší citlivosti měření zkoncentrováním vzorku 111.

Detekční zařízení NE 1502
Mezní parametry: pozadí max. 50 h , detekční účinnost jedné částice alfa
při převodu radonu do detektoru cirkulačním způsobem 32 %, kalibrační kon-
stanta = 57,6 min" .Bq" 12,51. Do promývačky podle Drechslera (objem 1 1)
se odebere vzorek vody 1000 cm3 a cirkulačním způsobem se převede radon
do detektoru DS 404M a změří. V následující tabulce je uveden vypočítaný čas
t t potřebný k měření vzorku za předpokladu, že opět vzorek i pozadí se bu-
dou měřit stejnou dobu:

a NV

a N D

(Bq.

(Bq.

f 1 )

I" 1)

10,0
menší
10,0
menší

než

než

1,0

10 s
1,0

10 s

0,1

10 s
0,1

1,5 min

0,

4

0,

21

02

min

02

min

0,01
16,3 min
0,01
75 min

Z vypočtených hodnot vyplývá, že zařízení NE 1501 (a detektorem DS
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401M) lze doporučit k měření objemových aktivit radonu větších než 100
mBq-l~ . (Domníváme se, že manipulace se vzorkem je pro rutinní měření ob-
tížnější.) Pro provozní měření nižších objemových aktivit radonu je výhodná
sestava se Scintilačním detektorem DS 404M - Detekční zařízeni NE 1502.
Upozornění: hodnoty ve výáe uvedených tabulkách jsou platné pro pravděpo-
dobnost 95 % (v 16/ je 99 %).

Uěření latmtní energie zářeni alfa dceřiných produktů radonu

Závěrem upozorníme na nejjednodušší způsob stanovení objemové aktivi-
ty dceřiných produktů radonu v ovzduší. Lze použit pro výpočet latentní
energie (dříve: koncentrace potenciální energie) záření alfa dceřiných pro-
duktů radonu na pracovišti i v obytných místnostech. Údaje, které se získa-
jí, musí být posouzeny z hlediska předpokládané ventilace a doby pobytu
osob v místnosti kvalifikovaným pracovníkem. Stanovení objemové aktivity
dceřiných produktů radonu v ovzduší je založeno na odběru prašného aero-
solu (po předepsanou dobu) na filtr, následné změření jeho celkové aktivity
záření alfa (v určitých časových intervalech) a výpočtu objemových aktivit.

TESLA VÍlťJT, s. p . Přemyšlení nabízí: filtrační hlavici č.v. 9XF 847
233 (pro membránové filtry 0 50 mm), Měnič vzorků záření alfa, beta NCR
311, vhodnou vyhodnocovací jednotku a při větším zájmu odběratelů i mem-
bránové čerpadlo.

V literatuře je uvedeno několik různých dob odběru, měření a z toho
vyplývají rozdílné vzorce pro vyhodnocení vzorku aerosolu. Některé z nich
pro informaci uvedeme. Jsou vhodné pro kontrolu životního prostředí obyva-
telstva.

1) Metoda Thomase lil je modifikací nejstarší metody /10/ navržené pro pro-
středí uranových dolů s výskytem radonu-222. Provádí se odběr vzorku
aerosolu po dobu 5 min a pak se změří počet impulzu záření alfa ve třech
časových intervalech: N^ za dobu 3 min (od 2. do 5. min), Ng za dobu
14 min (od 6. do 20. min) a N, za dobu 9 min (od 21. do 30. min po u-
končeném odběru). Hustota počtu atomů (1 ) se vypočítá z těchto vzta-
h ů :

CRaA +- °RaA = I £ T Q f1-650 N l " °>801 N2 + ° ' 7 5 7 4 N
3 ] í
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0,5736 N 3 1 1 / 2 (D

CRaB +- °RaB

3,1174 N, + 17,756 Ng "| 1 / 2 (2)

CRaC " °RaC = fe^Z 3 L" 1 > 4 2 1 ° 9 N l + 2 ' ° 9 3 3 N 2 " 2 > 3 7 9 2 3

* **&in Í2,01949 N, + 4,3819 N, + 5,6607 N, l 1 / 2 (3)

kde:

0^ - celková detekční účinnost pro záření alfa (předpokládá se její energe-

tická nezávislost),

"I - filtrační účinnost,

Q - objemový průtok ( l .s ) ,

N J I N - . N , - počet impulzu v uvedených časových intervalech (po odečtení

pozadí).

Nyní lze vypočítat latentní energii záření alfa dceřiných produktů rado-
nu ED (MeV.r1)

Kn

E„ = 13,68C„ . + 7 , 6 8 ( C R a B + C_ „) (4)
Rn RaA RaC

platí, že 1 MeV.l"1 = 0,1603 nj.m"3

2) Metoda Khana a kol. I SI je určena pro současné stanovení dceřiných pro-
222 220

duktů Rn (radonu) a Rn (thoronu) z jednoho odběru. Provádí se
odběr aerosolu po dobu 5 min, případně 10, 15, 30 nebo 60 min. Pak se

změří počet impulzu záření alfa v pěti časových intervalech v průběhu pě-

ti nebo 24 hodin. Z naměřených hodnot se vypočítá objemová aktivita dce-

řiných produktů radonu a thoronu v ovzduší. V práci jsou uvedeny vzta-

hy pro výpočet latentní energie záření alfa dceřiných produktů radonu a

thoronu.

3) Metoda Strandena 191 uvádí přímé stanovení latentní energie. Provede se

odběr vzorku aerosolu po dobu 10, případně 30, nebo 60 min. (Deiší od-

běr = vyšší citlivost stanovení.) Po odběru se změří celkový počet ímpul-
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zů zářeni alfa ve dvou časových intervalech. Latentní energie aáření alfa
dceřiných produktů radonu a thoronu je dána následujícími vztahy:

ř ^ r ( N i " k ř Í 2 > (MeV'rl) (5)

kde:
O^ - celková detekčni účinnost pro záření alfa,
•"1 - filtrační účinnost,
Q - objemový průtok (l.min ) ,
T - délka filtrace (min),
N,,N 2 - počet impulzu za minutu (po odečtení pozadí) stanovený z prvého

a druhého časového období,
F R ,F„ ,k - konstanty viz tabulka (z uvedené literatury jsou převzaty jen

některé hodnoty).

1. měření 2. měření F„„ F__ k odběr
Kn iXi

(min) (min)

50 - 60 300 - 360 109 13,3 1,15 10 min

50 - 60 300 - 1200 109 8,4 1,74 10 min

50 - 60 300 - 1200 95 8,2 1,95 30 min

50 - 60 300 - 1200 74 8,2 1,88 60 min

4) V neposlední řadě se používá metoda Markova a kol. / l i / , u které se po

pětiminutovém odběru měří mezi 7. a 10. minutou počet impulzu zářeni

alfa N. Latentní energie záření alfa dceřiných produktů radonu se vypo-

čítá z následujícího vztahu:

(MeV.f 1 ) (7)

Chyba stanovení E_ je závislé na velikosti radioaktivní nerovnováhy dceři-

ných produktů radonu v ovzduší.

Závěrem poznamenáváme, že v životním prostředí nedoporučujeme nevy-

hodnocovat příspěvek dceřiných produktů thoronu (ThB + ThC). Dle našich

měření může být příspěvek od dceřiných produktů thoronu až 55 % hodnoty

i
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latentní energie zářeni alfa dceřiných produktu radonu.
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Typové díly TESLA VÚPJT: 1. Scintilačni sonda NS 9501, 2. Měnič NM 1201,
3. Scintilačni detektor DS 404M, 4. Scintilačni detektor DS 401M, 5. Rámeček
s vlčkem pro světlotesné uzavřeni a zasunutí scintilačních detektorů obou ty-
pů do měniče.
Typové sestavy: NE 1501 (vše mimo dílu 3.)

NE 1502 (vše mimo dílu 4.)
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