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Z 1
RNDr. Václav N ě m • c , CSc.,Pr*h»

.... ETICKÉ PROBLÉMY V GEOLOGII, HORNICTVÍ A ENERGETICE

tfvod k zesedání subsekce

Sympozium Horr.ická Příbrem má dlouhou tradicie Již od

roku 1961 každoročně přicházejí do Příbrami českosloven-

št í , a v menšin rozsahu také zahraniční odborníci z růz-

ných oborů spojených s hornickou činností i s geologií,

aby diskutovali o problémech společného zájnu. Letos po

prvé organizujeme samostatné zasedání o etických problé-

aech v geologii, hornictví a energetice. Mělo by se před-

nostně zaměřit na etický přístup k řešení otázek, jak za-

j i s t i t nerostné a energetické zdroje pro celé lidstvo

včetně budoucích generací a jsk zmenšovat všechna ekolo-

gická nebezpečí spojená 3 exploatací těchto sdrojů. Je

zre.j.r-é, že takovýto konplex problémů nelze řešit pouze

mechanismy tržního hospodářství a bez jakékoli mezinárod-

ní scol'-rar

ľľaše první zasedání v Příbrami patří patrně aezi první

setkání (pckud r.sní vůbec prvnía), která byla-ve světě

orgsrjLzována na "geoeticks" téma# Doufejme, že dostatečný

zájs Ti účastníků pomůže sshájit řadu pra vide Iných meziná-

rodních setkání věnovaných klíčovýn probléaůa, jež jsou

tsk úzce spojeny s otázkou, zda lidstvo přežije 21o sto-

letío At je nace první setkání jakkoli 3kronne, aůžeme



být Slastní, že osm příspěvků k tomuto okruhu "zahrnuje

z neárůznějších odborných hledisek velmi široké spek-

trum problémů*

Odpovědnost geologů, bánských odborníků i energetiků

vůči lidstvu oy měla geometricky vzrůstato Právě t i to

lidé by měli svýrs jednania "nakazit" všechny ostatní

obyvatele naší pieroty. Každý člověk kdekoli na Seni by

něl v budoucnu jednat s toutsž odpovědnostío Začněme

připravovat sspon sebe pro tuto jeoetickou kontaminaci,

snad nejužitečnější nožnou nákssu v dějinách lidstva.
:iVoSo?yfe, nov;; prezident :iezir.árodní unie geologických

věd, nedávno shrnul s"ij osobr̂ í pohled v těchto větách:

"Háne-li zachovat planetu pro žalší generace, pak všich-

ni lidé ľsuse.jí rorcsujnět systému podpory šivota» C-eolo-

sové -íají snad nej fundovaně j čí pochopení pr- takov;5

cysterio Otázka, I-:terru si nusi Icazdý svářit, zní:

Cpustín Zero, v lepšin stavu, r.?ž "byl ten, kdy jsem na

ni křičel Tjro s ve -joze.-.sks zl:ucenosti?"

Etika v geovědách ?

Frp.vda, krása a dcero se považují ztr. nej důle žl tš í ši

cíls lidEtvao Logika, ?stetika 2 Í tiká jsou vhcany.'si

csstani k tě™to čířilo Zkouxnerne, .jsi-: poslední 3 nich

může být použita v geologií, '.-.ornictví a energetice,,



Ä^$ir^Sirŕ;*?;T?/^^

" Některé obecně principy samozřejmě platí pro každého od-

borníka z uvedených oborů stejně jako pro jakéhokoli jiného

člověka, zvláště ve vědeckém světě: respekt k autorským prá-

vům i jejich ochrana, uznání priority nových myšlenek, pozor-

ná taktnost i při vysoce kritických poznámkách atd.atd.

V současnem tek esplosivnís vývoji nových vědeckých ayšlenek

a technických nápadů i v rychle se měnících technických, eko-

nomických, sociálních i politických podmínkách běžného života

musíme připustit, že soustavně narůstají nejrůznější problémy

(přístup 's. novýn inforaacím, zranitelnost výpočetní techniky

a poáo)« nepřekvapí proto, že se některé etické principy

v současné době vřazují do různých oborů lidské činnosti

(na př0 podnikatelská etika) a že se ustavují různé organi-

zace, eby podporovaly tento proces#

Co však s geologií a príbuznými obory? liiení proces vý-

chovy, kvalifikace a rekvalifikace odborr.íků na jedr.é straně

přetížen vysoce náročnými technologiemi a re Sruhé straně až

př í l i š sbsven žádoucího etického náboje? - Geelogsvé patří

mezi neíl-r/alifiko^/snější odborníky, kteří jsou dnes schopni

ukázat na případná nebezpečí, jež mohou být způsobena r'zný-

.•ai liiskýni činnostni, jestliže se nebudou retilizovat s pl-

ným r^spekten: k omezujícím pod.TÍr.kám přírody (neobnovitelná

zdroje, problém životního prostředí atd»)» 3ánští odborníci

a energetici r.usejí pomoci vlastním přir-ěřeným příspěvkem

k zajištění přežití lidstva, Eaždý musí c í t i t svoji rlEstní

specifickou spoluodpovědnost v jakémkoli oboru at teoretické

či praktické či.*inosti«



-Geologové neznají Hippokratovu

jejich kolegové medici* Nicméně snad vždycky se snažili -vy-

užít své profesionální odbornosti a schopnosti nejlepším

způsobem. Avšak vyvstávají nové problémy pro jejich příští

práci - zejména v ložiskové geologii a v geologii spojené

s životním prostředím - a je třeba uvažovat o specifických

protlámech osobní i apolečenské odpovědnostie

Scénáře využití nerostných surovinových zdrojů

-A

Hezi všemi možnými existujícími scénáři či přístupy

k problému zajištění přírodních surovinových zdrojů lze

vytypovat t ř i základní skupiny (každá z nich má ovšem vlast-

ní široké spektrum podskupin):

a) tržní hospodářství - založené na myšlence, že bánská čin-

nost může být řízena prakticky pouze přirozeným hospo-

dářským vývojem ve shodě se zákony poptávky a nabídky,

b) politika zajištění trvalejších zdrojů (sustainable res-

ources) s určitým, postupně rostoucím vlivem státní au-

tority,

c) strategický přístup s maximálni dálkou využití zdrojů.

Pro každou z uvedených skupin jsou přiměřené zřejmě odlišné

úrovně íízexxí. a kontroly:

a) místní nebo omezeně regionální,

b) národní (státní),

c) nadnárodní až globální*

Sfyšlenky R. Petrelly týkající se globalizace techniky a eko-

nomiky, limitů v soutěživosti ap# mohou se posuzovat v kon-



textu «lobálníh» řegjiní^Také^ideJe R*F*Watsona.ukazují

možnou cestu «d volného tržního hospodářství k vyšším

formám (sustainable development) s určitými aspekty budou-

cího globálního řešení*

Těžební modely

Pro bánskou činnost na celém světě dnes existují různé

účinné počítačové nodely, Jichž lze skutečně dobře využít*

Dovolují modelovat těžetni procesy pro budoucnost, a to

leckdy velice působivě* Rychlé rozšíření přístupného hard-

ware i software umožňuj ei aby se takovéto modelování rea-

lizovalo v každém těžebním podniku* Avšak jde-l i a skuteč-

nou užitečnost a účinnost kteréhokoli z takových programů,

pak ještě než přijmeme jakékoli konečné řešení týkající se

budoucí explostace ložiska pro jakýkoli časový horizont

(krátko-, středně- či dlouhodobé plány těžby), musíme s i

odpovědět na tyto otázky:

-Jakých optimalizačních k r i t é r i í bylo použito pro konečné

řešení?

-Jak se raodel vyrovnává s dlouhodobými záměry?

-Je krátkodobé řešení ve shodě s řešením dlouhodobým?

-Je konečné řešení skutečně nejlepší, uvážírce-li také

vyšší, zájmy organizace nebo celé společnosti (na různých

úrovních)?

-lígpředstavuje vybrané těžební řešení jen zneužití aodelu

pro nějaký krátkodobý, protispolečenský zisk?

-Uebyly zanedbány nebo opomenuty nějaké strategické aspek-
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ty včetně potřeb lidstva pro prežití v dalších staletích?

Zdá se, že bude nezbytné propracovávat systém daleko šir-

ších hierarchických, nadstavbových modelů, které by umožni-

ly simulovat těžební procesy nejen ne jediném ložiska nebo

pro jedinou těžební společnost, eis ve shodě s urcitýn

strategickým řešer.ísi rři^ěřer.ého využití surovinových, zdro-

jů s rešpektovania ekologických one zení na různých úrovních

(r.ístní, regionální, národní, -esinárcdní a globálr.í)o

Všichni státníci 2 politikové, kteří Jsou r.e"oo budou odpo-

vědr.i zs. blahoty-. s-»Tých národů, by ~ěli převzít plnou spo-™

luodpoveorost sa celé lidstvo. Buás povirjiostí seologů, aby

jÍ2 předvedli nožná řssar.í vyplývající z globálních nad-

stavbových, nodelů. rak bude moci lidstvo na naší planetě

přežito Dnes se to snad zdá být utopií, als je doopravdy

nutr.o začít už teč aspoň na nižších •órovr.ích. Jedině tak

bude r.očno postupně ".:rck z;; kroice- vyloučit všechny probls-

riy .-pístního r.ebo n.árcd:iího egoisrau něco problémy krátkodo-

bých zisků, ;s iichž náslsdker. rr.ůžs být o-neser.í î ebo aničení

těžebních -oiir.cstí v budoucnosti.

Výchovny proces

Je třeba očekávat, se proces přeorientování geologů, hí

níků a enerse-iků na sticky optimální globální způsob uvažo-

vání a rozhodování bude ál:uhý„ Iľer.í však současná, tak váž-

ná situace „IS natolik zralá, aby se začaly zavádět některé

etické prcbléay do výchovného procesu aspoň pro ne.jniladší ge-

neraci příslušných specialistů? "ĚESIO by cenu dát určité



etické impulsy také těm, kdo již aktivně pracují vltaždo-

denním praktickém životě? Má geoloc či bánský .inženýr pou-

ze povinnost slepě plnit všechny příkazy svého zaměstnava-

tele? Haní při nejmenším nez'bytne dávat aspoň určitá vážná

doporučení, co by bylo třeta udělat v zájmu zajištění urči-

tého řešení, které by bylo poměrně optimální se zřetelem na

zájmy lidstva včetně budoucích generací? Keždé právo na ne-

poslušnost musí ovšem být zajištěno zákonem a ochranou pří-

slušné státní nebo mezinárodní autority.

Geologové musejí být připraveni sloužit jako arbitř i ,

konsultanti a klíčoví odborníci na přežití lidstva. Proto

je nutné připravovat zvláštní progremy přednášek a seminářů

pro učitele, graduované geology a další odborníky a také

pro studenty a podle možnosti tyto programy koordinovat na

mezinárodní úrovni. Etická kriteria je třeba dobře defino-

vat a rychle zařadit do všech zeměví drzých oboru, hornictví,

energetiky, ekologie atd.
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Jean B u a s * c (Francie)

ETICKÝ PŘÍSTUP K ŔEŠENÍ ENERGETICKÝCH PROBLÉMU VE VZTAHU
K ROZVOJI Á K ŽIVOTNÍMU PROSTREDÍ

TST^tyj-rTICT: Vhy do we íccuse ca energy issues ?
This is far three basic reasons:

- Because energy is related to develcpsest. tc reduca
inequalities ia develcpsest, it is essential to criticize the eacrzous
unbalance in world energy distribution and consumption;

- Because energy is also a topic related tc ecclcgr and
ssviraaaaat, which concern all ses in their relationship with nature and
nay require regulation or. the national, regional and worldwide levsis;

- Finally, because it includes strategic products (petroleum,
nuclear saterials) resulting in Jealousy, rivalties, tension and,
socetiaes, iaperialistic behavior; energy say therefore be a besa of
contention, as we recently saw ia the Gulf War.

Energy therefore plays a basic role is the material, social and
cultural life of aanfcind.

ASP Q? SCCT~*ľ*HS:

Vsiie it is act always.recognized, energy is the "oxygen" of
economic life, one of the corpenants necessarily to its development.
Clearly, cae of the basic causes or tie industrial boos i= deveicpss
nations in the last two centuries is ths discovery aad large-scale
espleitatioa of ie-r.zi*.? cf coal and, later, of crude oil, a* ••:•.:; \zv
cost. Ths sa=R r?«.ian espiains the deváiopaent cf 20ta csntj-;-
t:-jÄspCi-ti..j.ou. But energy is so: used only in industry ar.á Irans.crt:
about one thi:^. :r- •.rŝ -sed in the ho^s, agriculture and tis ..cr.iary
sector. :t is iaportant for the household (cocking, heating...), for *
producing agricultural fertiliser etc. Energy can allow savings of
ratter, recycle rare sateriais, produce synthetic saterials... And now,
electricity plays a fundasental role ia social life <ligh.ting,
cc=unicatioss) and healthcare (hospitals), so that any shortage affects
our vital needs.

Energy is therefore a iuadasestal asset needed by =an Is the saze
way as food. Nevertheless, there are large inequalities asong naticsô
Kith respect to annual per-capita energy consusptioa: ô HTO (equivalent
teas of oil) in the United States, 3 to 4 STO ia Vaster* Europe" and
Japan, but only 0.3 in Xali and Ethiopia... Situations of shortages in
some countries cospared with wastes ia others ara scandalous, especially
for a resource as valuable as energy. Energy requireaests &re
considerable in ispoverished countries, and the situation is cftan zade
worse by a high birth rate. Vhen peoples below the poverty level asi for
energy, their request should se gives special priority. Shouldn't
"energy support" accoapsny food support ?

t ICXICA/SIIAEC, 18 rue de Varenaa, 75007 F2ASCH
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Increasing!7 serious envirosaental dazage has been observed in tie
last decides because of the voraciousness and unbridled energy
cccsuspticn in industrial nations:

- hydroelectric dams, soaetires of encraous size, is.sa.gs the
environment,

- oil slicks are caused by huge tankers sinking in coastal waters;
- air pollution covers large cities and entire regions, due to dust

and oxides of sulfur and nitrogen aainly produced by burning coal; acid
raia caused by those oxides is considered far the withering of entire
ícrests;

- Sadicactivity following the accident at the Chernobyl nuclear -
plant required the evacuation of rare than 300,000 people, and will havB
long-ters consequences in the regies;

- To these local and regional effects, we sust add the still
discussed but probable risk of dasage to the global clisate caused by
the rapid increase ia the "greenhouse effect" gases (about 0.55
annually) principally carbon dicxide <55S of the effect) produced by the
cosbustion cf coal, wood, and ether hydrccarbons. This threat aust be
w-ke:. very seriously, sisca a worldwide tezpsr-ture increase wcuid net
beccae apparent until several decades after what caused it, and it wculi
then be practically irreversible.

The world population has never grown so fast: It doubled fros 2.5 to
5 billion between 1950 and 1987 and is increasing every year by sera 90
aiilioa people C2S). The growth saialy occurs in underdeveloped
countries, where survival probless are often crucial: firewood gathering
and brush clearing lead to accelerated deforestation, which can have
disastrous local consequences (desertification). The felling of tropical
forests is responsible for 251 of the carbon dioxide added to our
atsasphere by husan activity. The developsent of rice paddies and
rusinants for food purposes produces oethane, which contributes to a
lesser degree (15S) to the greenhouse effect. Obviously, it is cut of
question to hinder food production which is indispensable; that sakes it
all the more important to reduce the other "greenhouse effect" gases,
especially carbon dioxide.

The great inequalities among nations sust be once again be stressed:
three fourths of tha «missions of greenhouse effect gases are produc
by one fourth of the world population. But the energy cansusption of t
countries outside-tha C2CD doubled between 1971 and 19S7, increasing
irca 372 to 50% of world energy consumption. In the future, it will
undoubtly increase In th« developing nations; the population growth adds
to their seeds and heightens the problea of finding enviranaentally safe
energy sources.



should consider to do so <rather than "hiding that talent"?, in order to
reduce the world's seed for hydrocarbons, which are energy sources
easier to transport and use for developing countries ?

6.7. the abeve-=entioned policies vri.ll inevitably affect the free-
play of the sarket (through custcss duties, governaant subsidies and the
tax systea). Therefore, they require international cooperation in order
to be effective, to reduce energy ccnsuzptics, one proposal is a
progressive tar adjusted to that consuaption, with the*particular goal
of penalizing carbon dioxide emissions. Such a tax is under exaainatien
by the European Ccsaunity, but, to avoid interfering with international
coapetiticn, we say strive for a worldwide agreenent involving every
nation. Ve have to take care cf course that such a tax would be chosen
in such a way as cot to hasper the development of poor countries.

6.8. Another objective of international cooperation which is cf
worldwide interest is countering against deforestation find helping to
rebuild forests through agreenents and appropriate aaasures.

6.9. Finally rssaarch should be encouraged in sany sectcrs.
including energy s'.'-isgs and renewable energy sources.

Energy is cf concern tc every sne. Solutions require global analysis
by all technical and political decision-saters in order to reconcile
developsentai and environmental iaperatives.

In order to obtain a large agreeaent on what say be considered as
problems of society, it is necessary to develop a basis of energy ethics
acceptable to everyone. If appropriate solutions say differ over tiae
and froa country to country, they require coaaon behavior. Xanleiad oust
prove its virtues and inventiveness in order to lay the groundwork for a
fairer and sore supportive world. Let us hope that more and sore people
will sake a personal co&aitaent: _L

-in refusing to use the power resulting froa energy for purposes of
oppression,

-to show discernaent when using aaterial goods by preferring 'being
nore" than "having sore*,

-to show initiative and creativity ia order to "invent" the world of
toaorrow.

<1) Paul VI: encyclical "Pesularsa Progress!o", 1967
<2> Jeaa-?aul U: •seysiieal 'SoXlieitvia S*i Sodalis', 19S7
(3) Jean-Paul II: speech at the Pontifical Acadeey of Sciences oa:
"Huaanity and Energy, Seeds, Resources, Eopes", Hov.1967 (Vatican Publ.)



Z 4
A.M. G a j d i n (Ukrajina)

EKOLOGICKE PROBLlMY PETROCHEMICKEHO PRUMYSLU A NUTNOST JEJICH
ЕТ1СЙНО fiE§ENl

Предприятия горнохимической промышленности Украины сосредо-
точены в западных областях и представлены такими гигантами как
Роздольское и Яворовское производственные объединения "СЕРА",Стеб
никовекий калийный комбинат,Калушское объединение "Хлорвинил" и
др. Эти предприятия ведут эксплуатацию месторождений самородной
серы и калийных солей, а также перерабатывают апатитовые концент-
раты, поставляемые с Кольского полуострова.

Геологические особенности месторождений горнохимического
сырья заключаются в их приуроченностим к сульфатно-карбонатным и
соленосным формациям, следствием чего является широкое распрост-
ранение карстовых явлений, большие водопритоки в горные выработ-
ки, высокая минерализация дренажных вод. Наличие бальнеологических
минеральных вод обусловливает соседство предприятий с всемирно
известными курортами Шкло.Трускавец,Немиров. Всё это обусловливает
уязвимость геологической среды по отношению к техногенным нагруз-
кам.

Систематические целенаправленные исследования по природоох-
ранной тематике начаты в институте с 1982 г,в связи с выполнением
постановления Государственного Комитета СССР по Науке и Техни-
ке, которым утверждено задание "Разработать и представить в Госп-
лан СССР и Госстрой СССР комплекс научно-технических мероприятий
по максимальному предотвращению отрицательного воздействия дея-
тельности горнодобывающей промышленности на геологическую среду".

В рамках данной темы,которая финансировалась Министерством
по производству минеральных удобрений к координировалась специ-
ально созданной при Московском Госуниверситете Проблемной Лабора-
торией Охраны Геологической Среды, рассмотрен комплекс научно-ме-
тодических и геолого-технологических вопросов,связанных с охраной
природной среды в границах воздействия на неё предприятий серной
промышленности.



* * * • "» •
• • • щ

Рассмотрены общие вопросы типизации природной среды.райони-
рования зон влияния по устойчивости к техногенным нагрузкам,раз-
работаны методики оценки загрязнения поверхностных и подземных
вод,почв,атмосферы. Предложены методы пропюлиропания влияния до-
Оычнх и обогатительных комплексов на природную сроду для целой
проектирования, а также для разработки мероприятий но уменьшению
негативного воздействия и восстановления ландшафта после оконча-
ния горных работ.

Из работ методического плана следует налгать прогнозирован!!.}
а) карстопровальнсй опасности в зонах,подверженных влиянию систем
осушения, б) сдвижения пород и поверхности над отработанными под-
земной выплавкой серы пространствами, в) динамики затопления к.~рь^
ерных выемок после прекращения осушения, г) состава и количеств»
промстоков рудников.

На основе выполненных исследований предложен ряд мероприятий
, осуществление которых могло бы обеспечить раликалыюо • ум-гнькюшю
негативного влияния предприятий серной промышленности ни природ-
ную среду. Важнейшие предложения следующие:

-использование выемки Роздольского карьера для складирования
отходов обогащения серных руд (внедрено),

-отработка северной части Главной залежи Язопского месторож-
дения подземной выплавкой вместо карьера, что резко уменьшает не-
гативное воздействие на природу (внедрено на го прои. запасов),

-применение метода осушения карьера с обратной закачкой дре-
нажных вод (разработан проект опытно-промышленного участка.строи-
тельство не ведется).

-использование песков гидровсконши в качестве строительного
материала (ведется 5 незначительных масштабах),

-наращивание высоты внешних отпалов до 100 м. гюлголямк^е
уменьшить плошали изымаемых ярмель (пол^тги про.-ктироглинек А

-очистка воды от сероводорода непосредственно в недрах i н е ^
используется).

-предупреждение выделения сероводорода в атмосферу из во-
досборного резервуара карьера путём устройства гибкого плавающего
покрытия (разработана техническая документация,не использована)
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-приготовление теплоносителя из пластовых вод рудников под-
земной выплавки серы (опытно-промышленные работы начаты,во не до-
ведены до конца).

Все эти разработки хотя и направлена на г^ииние проблем эко-
логии, ио н<-> ухудшаии* технико-экономически* показатели работы
предприятий. Том не менее практически ни о;;нн из этих работ не
нашла практического воплощения.

Во-аугловно. в точение многих л^т мною B'vrvb борьба га внед-
рение сгюих разработок. В СССР на р>чп>>нип попроов внедрения на-
учно-технических разработок могли влиять: а)отраслевые структу-
ры, осуществлявшие финансирование научно-исследовательских работ и
инвестирование капитального строительства.б) партийные структуры,
осуществлявшие фактическую власть на местах, Р.) органы государст-
венного надзора,которым государство платит зарплату за то,чтобы
они не допускали негативного влияния промышленности на приро-
ду. Определенную роль играла и пресса,которая считалась н? только
агитатором, но и организатором наших поо>д.

Охрана природы и рационально" использование природных
ресурсов объявлялись в СССР иеот'ьемлемым элемо.чтсм госуд&рствен-
ной политики, одним из условий достижения глариой цели - роста
благосостояния трудящихся. Однако М'*жду слонами и фактическими
делами cytni'ivrBOBfuin непроходимая пропасть. В период п&;«5строй-
ки.которая.как известно,закончилась развалом ''C(U,самоликвидацией •
КПСС.раяруюониом отраслепнх стру|«'ур.положение с внедрением науч-
ных разработок природоохранного профиля еще более ухудшилось
из-за всеобщей неразберихи и ухудшения экономического положения
предприятий.

После победы демократических сил и формирования НОЕЬЗС госу-
дарственных структур были предприняты новые попытки изменгггь о т - .
ношение к работам по охране природы.т*>м боле* что лозунги защиты
природы для многих политических дсн'П'лой послухи.™ тем коньком.на
котором они B'lfXium в помещения бывших парткомов и исполкомов. К
сожалению.оказалось.что изменение политической системы практи-
чески ничего не изменило. Более того, огромная жажда обогащения,
охватившая общество, превратила многие государственные органиэа-
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ции в банды вымогателей, для которых нарушения природоохранных
законов и норм чрезвычайно выгодны, так как позволяют облагать
нарушителей неправедной данью.

Поразительно, что всеобщее падение нравов, рост преступности,
и цинизма происходят на фоне возрождения духовной жизни, пробуж-
дения интереса к религии, бурного строительства церквей. Авторитет
служителей церкви растет и нередко им принадлежит последнее слово
в решении многих жизненных вопросов.

Мне представляется, что многие инженеры и ученые еще не
осознают того, что насилие над природой является тягчайшим грехом.
С другой стороны, в большинстве этических учений заповеди охраны
природы развиты совершенно недостаточно, а в образовании служите-
лей церквей на этот счет существуют большие пробелы. Первое, ч т Л .
нужно сделать, так это сблизить науку и религию, что безусловно
откроет многим новый смысл жизни и позволит совместными усилиями
достигнуть перелома в отношении к природе.

В пропоганде природоохранных знаний многие ученые ориентиру-
ются на чувство страха у людей, обреченных задохнуться в
собственных отбросах. Многие и многие статьи и книги содержат
данные и расчеты, которые способны, казалось бы, до основания
потрясти сознание; но увы, в реальной жизни это ничего не меняет.

Известно, что Чернобыльская катастрофа произошла по той при-
чине, что работники станции вместе с научными сотрудниками созна-
тельно отключили защитную систему. 9 июня 1992 года в шахте Сухо-
дольская-Восточная взрыв метана унес 63 жизни. Как оказалось,
система сигнализации также была отключена, чувство страха не
остановило шахтеров. Таких примеров можно привести множество. Ви-
димо в сознании людей имеется аналогичный защитный механизм,свя-
занный с чувством страха, и механизм этот легко отключается.

Быть может чувство греховности противоприродных (- антиоб- i
щественных) деяний окажется более близким человеческой природе ^ р j
в большей степени будет влиять на поступки людей?

Нам, инженерам, геологам и горнякам, необходимо выйти за
пределы привычного нам узкоматериалистического мышления, смело
черпать из источников священной мудрости. Учиться новым методам
пропаганды природоохранных знаний, опираясь при этом на глубинные |
механизмы психологии и этики поведения людей. i

Можно быть уверенным, что нынешняя конференция положит доб- j
рое начало в этом захватывающем дух новом направлении науки. !
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POSTAVENÍ ETIKY V SYSTÉMU VÝUKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Etika byla uvedena do systému výuky ne vysokých školách

á ako interdisciplinární predmet pro stuáanty různých oborů

(na př. podnikatelská 6tiká)o V USA, Anglii i v dalších

státech už několik desítek vysokých škol zřídilo zvláštní

katedry pro tuto novou disciplínu.) 3tický přístup k podni-

kání, Jeho rostoucí úlohu a propagaci podporují též různé

národní i mezinárodní organizace (na. př. Z2í" s European

Business Ethics "eirwork, IS333 = International Society of

Business economics and 2thics)0

7 Gesi:oslovensku bylo dosaženo určitého pokroku r zavá-

dění etiky do některých oborůQ 7ydává se zvláštní Scsopis

"3tika" (saněřeiiý jak na obecné proti sny etiky, tck na in-

dividuálni případové studie) a etické pro"clsay take sledu-

je Ústav národohospodářského výzkumu. Autorka připravila

zvláštní kurs podnikatelské etiky na Vysoké škole ekono-

mické v Prase od stud. roku 1991/92.

Je třeba zdůraznit, že nese podnikatelská činnost v sou-

čssnem období přechodu od hospodářství centrálně řízeného

k ekonomice volného trhu je v mnoha ohledech stigmatizova-

ná předchozím dlouhým obdobím těžkých deformscx veškerého

politického, sociálního a hospodářského života a také váž-

ným nedostatkem obecné etické výchovy v nejširším kontextu.
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Ilelze sice upřít, že i dřívější výuka "společenských věd"

hovořila o socialistické a komunistické morálce, ovšen

v celkovém kontextu oficiálních přeondaek a jejich porov-

nání 3 praktickým uplstnV/ánín morálky v běžnén životě

byl zřetelný rozpor naši slovy a Siny. rroto aktuální

prezentace etických pro:Ismů studentům v ČSFR i v jiných

zeních. bývalého "východního "cloku" vyžaduje velmi -Široký

přístup, .-icsolutntt zde tctiS chyběly ir.forr.ace o různých

otázkách skutečné morálky a etiky, jež jsou zpravidla o-

becně aniny v žerních, kle tradiční rodinná výchovas vliv

aá DO ž e list ví (nojoi vt sdělovacích prostředcích) i pucli-

kace o stickýcii proclsnach nebyly nikdy potlačovány..

Současná situace v r.asicr. zemích se také vyznačuje pozo-

ruhodr̂ .-n růstem i:ri~ir.nlity (vcetne rušných deliktů v Sen-

nín hospodářskán 2ívoté), js j íš kořeny lze spatřovat v ú—

a i l í dosáizncut Z3j-±~i~-:rl'.~.o zisku co nejsnadněji a naj-

rychiejio ZvláSt:;í výckur.., zalomený na dotazníkové akcí

v různých prostředích, došel k překvapivému závěru, se

právě absence etiky v podnilcání se velmi často uvádí jako

hlr.vní překážka podnikání. íľedostateč:.ý respekt k obecné-

mu blahu a dobru lidské společnosti jalco celku je nega-

tivním rysen, který můčs a í t vážné důsledky pro rozvoj

podnikánío

Uaopak určité pozitivní prvky můžeme vidět ve skuteč-

nosti, že nšlťblik 5s» institucí navrhlo nebo už dokonce

schválilo první etické kodexy* Jako příklad uveďne tady



Ekologické desatero pro podnikatele, připravené Federálním

výborem pro životní prostředí. ll,j. vyžaduje racionální vy-

užívání obnovitelných a maximální šetření neobnovitelných

přírodních zdrc.ji i spoluodpovědnost za oudoucnost lidstva

i životního prostředí.

Interdisciplinární charakter nového kursu "Podnikatelská

etika" r.a V3E řraha umožňuie uvádět nejen speciální etické

problémy vlastního podnikání .r.e"co určitá obecné etické zá-

sady, 'jvsak dává možnost protírat další různé probl&ny šir-

šího vyznánu, ode na př. o sociální etiku, neziskové orga-

nizace, nadsce, charitativní činnost ap0 V této souvislosti

.-xlže.-ae uvést nek-reré problény lékařství úzce spojené s eti-

l:ouo Hěktere talcová specifická okruhy se ostatně odrážejí

příno ve vlastní podnikatelská etice (nojo výroba, prodej e

prcpagr.ce cigaret \rzhleder. ks škodlivosti kouření). Jinýa

okruhem zájmu jsou otázky životního prostředí včetně báňské

Činnosti. Podnikatelé a .-nanažeři v tomto oboru - postráda-

jící specializovanou výuku v geologických vědách, ekologii

atd. - musejí být připraveni na své úlohy v širším kontextu

potřeb celá společnosti. Je třete vzít v úvahúT že samotný

sisk nemůže být považován za absolutní kriterium efektiv-

nosti a úspěšnosti podnikání.

Kurs je doplněn speciálními pracemi studentů, kteří si

mohou vybrat různá témata pro vlastní výzkum a vyhcdnocaní.

V absolutní většině se na jejich práci můžeme dívat jako na

důkaz velmi seriózního přístupu a do jisté náry i dobrého



etického zázemío Je ovšen třeba uvést, že předmět "byl

zaveder. jako dobrovolně volitelný. 3yl zatím akredito-

ván pouze pro jednu fskultu v rozsahu Jedné hodiny

týdně na jeden semestre

Závěry

Zavádění specialisovaných etických kursů do systému

výuky jakéhokoli oboru lidské činnosti umožní podnítit

osobní i společenskou odpovědnost studenti v jej ich bu-

doucí činnostío Je ovšer. třeba z a j i s t i t určitou globál-

ní sněnu etického k l i r s t u pro celou společnost, aby

vhodná příprav- mladých l i d í nebyla znehodnocována

špstnýrni příklady neetické činnosti starších ser.eracío

Důležitá je taká zkušenost, že na etiku nusí-e po-

hlížet nikoli jako na speciální-filosofickou 'J.3-;L^l£-

nu (jej íž svébytnost je ovšem nepopiratelná), ale jako

na interdisciplinární předmět zaměřený ns mnohé prak-

tické aplikace v každodenním životěo

r i
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OBSAH PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDÚ V NĚKTERÝCH SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO
STŘEDÍ OVLIVNĚNÍ GEOLOGICKOU STAVBOU PŘÍBRAMSKÉ OBLASTI

Ú v o d

Rozhodující složkou radiační zátěže populace je přírodní
pozadí, které působí trvale na každého obyvatele Země Na ozáření
obyvatelstva se podílí kosmické záření. gama záření zemského
původu, vnitřní ozáření z inkorporovaiiých zářičil a výraznou měrou
příspěvek z radonu a jeho dceřiných produktu, který činí průměrně
tretinu z celkového efektivního dávkového ekvivalentu 2 mSv za
rok £11.

Příspěvek z ozáření z přírodního pozadí u populace lze velmi
obtížně ovlivnit. přesto se v posledních letech celosvětově
usiluje o jeho částečnuu regulaci. J<?dnou z cest je omezování
ozáření v souvislosti s bydlením resp. pobytom v budovách
a uzavřených prostorách. kde jo hlavním rizikitm vdechování
dceřiných produktu radonu. Radon, produkt radioaktivní přeměny
radia 226. proniká do uzavřených prostor z podloží. stavebních
materiálu a z vody a dosahuje zde mnohonásobně vyšší koncentrace
než ve volné atmosféře.

Po zjištění závažnosti tohoto zdroje ozáření obyvatelstva
přistoupily mezinárodní a četní? národní organizace ke
zpřesňování informací o wul ikost.i rizika a především k
vypracování metodických a legislativních nástrojů, jež mají
zajistit snížení ozáření obyvatelstva z radonu a dalších
přírodních rad lonukl idíl 121.

V našem referátu předkládáme výsledky měření jednotlivých
sloSuk, pndílející jíií n<i UJ:.Í řr,"íi Í obyvatelstva radonem
v souvislosti s bydlením a to půdního radonu. obsahu radia
v přírodních stavebních surovinách (písek. kamenivo) a radonu ve
vodě z podzemních zdroju, které jsou využívány pro hromadné
zásobování obyvatel v různých lokalitách příbramské oblasti.

G e o l o g i c k é p o d l o z í

Posouzení stupně radonového rizika z podloží v příbramské
oblasti v závislosti na geologické stavbě je velmi složité
[5.6.7.8]. Musíme vyjít ze znalosti geologických prvku
Příbramska. Prvním je obsah radionuklldu v podložní hornině,
který je pro rflzné typy hornin rflzný. Nejvyšší obsah
radioaktivních materiálu je v magmatických horninách
středočeského p 1 utonu, kde např. pro adamelllty okrajoví* facie se
uvádí 10-20.10—'fcUekv..pro blatenský granodiuri t 10-26.10~4*UeKv.



Sedimenty tupeliiko-barrandienskóho komplexu malí průměrné
koncentrace radioniik I idú nižší •> poměrně jednotvárnym průběhem
radioaktivity sed imontárn í série v celém plošném rozšíření; např.
algonklcké břidl i e U a droby 5-10. lO-^SílJekv. . ojediněle
2. IO'^SÍIIOKVÍ terigenní sedimenty kambria brdské oblasti
0-2. 10~"1IIOKV. . el uziva-pnľŕ yri ty a porfyrické tufy 2^3 .10~4UeKv -

Druhým prvkem je strukturně geologická stavba oblasti, na
Příbramsku značně složitá, spojená zde s intenzivními projevy
hydrotermální činnosti a vznikům příbramského rudního pole včetně
uranového ložiska. Systémy hlubinně založených zlomů,
tektonických zon a dislokací dvou. vzájemně se křížících směrů
souvisejících se vznikem rudních žil. obsahujících radu
užitkových nerostů včetně radioaktivních, mají těsnou souvislost
se sku tučnou t í . že území podél severozápadního kontaktu plutonii
náleží do kategorii? :;tri.'diiího až extrémně vysokého radonovi.>ht>
rizika, a tu jak v plotie '.Irani toidů. tak v exokontoktu pl utonu v
horninách proturozoika i m í u ty překrývajícího kambria, i když ;;o
zde Jedná u horniny :; nízkým clarkum radionuklidů. jak bylo
uvedenu dříve. Podmínky existence zdrojfl radonu a transportnícífl
cest pi-o různá kapalná a plynná media, a tedy i pro radon, jsoťr*
zde splněny a je t<ik vytvořena příznivá situace pro zvýšenou
emisi emanace ilu obytných objektů.

Končenu iiuiiiiižuiinr spuléhat ani na relativně monotónní průběh
radioaktivity podprůměrných hodnot v sedimentoch. kde se molími
vyskytnout nai>ř. typy hornin s bohatším obsahem organické složky
Cbuližníky. nubu tzv. černé břidlice), kde obsahy radioaktivních
minerálů někdy výrazně přesahují hodnoty obvyklé; dále byly
zjiStiíny vyunké hodnoty objemové aktivity radonu na tektonických
poruchách, a to zejména na jejich křížení, kde mívají anomálie
často protáhlý až liniový tvar. nebo v místech lokálních
emanačních anomálií, které se na tomto typu hornin nacházejí
poměrně často.

Z tohoto hlediska je nutno posuzovat plochy jednotlivých
kategorií radonového rizika tak. Jak jsou uvedeny v odvozených
mapách radonového rizika. skutečně jen orientačně a raději
podloží nových stavebních objektů s pobytovými místnostmi
individálně před započetím stavby proměřit.

Uvedeme několik příkladů kategorie radonového rizika z
podloží z našich měření na stavebních pozemcích ve srovnání s
kategorií rizika dle odvozené mapy 1 : 200.000 [9].
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Luka 1 i ta •"

1.Náměstí TGM
C Příbram)

2.Březové Hory
3.Vých.okraj

Příbrami
4.ÚNV Bytíz

'j . Hulili Lín
6.Kamýk ii.Vlt.
7.Kamýk n.Vlt.
B.Rožmitál p.Tř.

Zalány
g.Rožmitál p.Tř.

jv. část
10.Skuhrou
11.Věš ín

l2.Kozárovice
13.Solenice

ka tcgovi a hodnocenř = pod1o2 í:
naše

2

2
1

3-4

2
2
2
1

1

2
3

3
2

| dle napy
rizika

1

1
1

3

1
3
3
3

2

2
3

2
2

Rn

silniS rozpukané břidlice
(algonkium?)
starší paleozoikum
jílovité břidlice
(eokambrlum)
proterozoi kum-exokontakt
střed.plut.<lož.U rud)
kvarc 1 ty -pu 1 uozo 1 kum
střed.pluton-sázavský typ
střed.pluton-sázavský typ
apofyza středoč.plutonu
blatenský typ
starší paleozoikum

starší paleozoikum
apofyza středou.Plutonu
blatenský typ
střed.pluton-sázavský typ
al'jonki iiin-spl 1 i tový stupeň

S t a v e b n f a t e r 1 á 1 y

Stavební materiály jsou vedle podloží druhým nejvýznamnějším
zdrojem Rn v budovách s pobyt, místnostmi- Požadavky na stavební
miif.iíriály jsou vymezeny Síri odst. 1 vyhláííky MZ CH č. 76/91 Sb. . v
nčpiíí je staiiovi;n limit pro hmotnostní aktivitu RČI-226 ve staveb-
ních materiálech pro stavby, v nichž mohou být pobytové místnosti
- 120 Dq/k<| [21. Stavební materiály s hmotnostní aktivitou 2 2 6 R a
vyšší než tento limit molioii být používány pouze v některých odů-
vodněných a lidské zdraví neohrožujících případech, ale jedině se
souhlasem krajského hygienika. Jako podklad pro jeho rozhodnutí
mohou sloužit výsledky měření některých emanačních vlastností da-
ného materiálu jako Je hmotnostní rychlost emise radonu a emanač-
ní koeficient, které blíže specifikují rizika pronikání radonu do
ovzduší budov [31.

Na granitoldech středočeského plutonu a to zejména v endokon-
taktu se nachází celá řada pískoven, jejichž materiál je ve znač-
né míře využíván ke stavebním účelům. V souvislosti s restituce-
mi, kdy dochází ke znovuotevírání dalších pískoven a řada z nich
není majitele, je třeba zamezit nekontrolovanému prodeji písku
bez náležitého atestu na hmotnostní aktivitu 2 2 b R a (dále am) a od

i-



stavebníku používajících písku ze základu vlastního objektu vyža-
dovat kii stavebnímu povolení Jeho přeměření na am-

Pro účely tohoto sdělení byla ovzorkováno 11 vybraných písko-
ven a 3 kamenolomy z příbramského okresu. Všechny vzorky byly mě-
řeny polovodičovou oama spektrometrií v geometrii s Marinelliho
nádobou o ob jumu cca 0.5 litru. Výsledky měření hmotnostní akti-
vity 2 2 6 R a jiiou spolu se statistickými údaji, stupněm Rn rizika
odvozeným z [9] a kritériem pro schválení dané suroviny uvedeny v
tabu 1 kádi č.2 a 3. Z 57 vyhl. č. 76/91 Sb. týka líc ího se prflkaz-
nosti měření plyne podmínka nepřekročení limitní hodnoty a m s 90%
spolehlivostí. V příp-idě. že pro statistické charakteristiky sou-
boru hodnot am platí nerovnost iča + 2-Sx < 120 CBq/kg>, pova-
žujeme danou surovinu za vyhovující pro stavby s pobytovými míst-
nostmi. Je-1 1 naopak 5t,i •* 2-ÍIx > 120 CBq/k>j>. je surovina ve
smyslu vý£5e citované vyhlášky nevyhovující a je nutné daliií
správní řízení a iloííetrení emanačních charakteristik. Toto
hodnocení lze rovněž provést podle ČSN 01 0255 [10], jak
doporučil je vyli t . č. 76/91 Sb..uebo určením horního 10% kvantilu
Jeho porovnání s hodnotou 120 Bq/kg.

Tabu!ka č. 2.

pískovna -
lokal í ta

Urazetice
Celina
urcvmky
Daleku Duaniky
Placy I.(DSP)
Hlacy í l . (KD)
Kacin
b LLVOV
l-UZLikl)
Vrannvico
Liku/irov

x.i±Sx
m<i/k<ii
25 i 2
23 -t ">
23 i 2
ň'j J- V)
H6 ± 12
6H -t 2
25 i 4

102 i 31
M] 1 11

130 ± 24
ÍJ2 i 4

R/počet vz.

4/3
12/5
3/3

52/6
26/5

4/3
U/3

70/6
<iV4
45/5
12/5

3a*2.Sx<120 C + >
>120 C->

( + )
(+)
C+)
(+)
(+)
(+)
( + )
( - )
(-)
(-)
(*)

S t u p e n Ku
r i '•£. i k a

3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
2

Tabulka č. 3.

kamenolom -
lokalita

Deštná u Sedlčan
"ludcice
(ozárovice

rn<i/
ys t

1/7 i
90 ±

ä,
2
4
3

R/počet «z.

4/3
8/3
5/3

Xa+2-Sx<120
>120

í + )
(-)
( + )

C + >
C-i

Stupeň Rn
rizika J

3 '
3
2
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Již na první pohled jsou patrné vzájemně znační? odlišné výs-
ledky mezi jednotíivými pískovnami- od hodnot velmi nízkych 20-30
Bq/kg u pískoven Celina. Dražetice. Drevníky až po hodnoty nadli-
mitní 140-160 Bq/kq pro pískovny Stěžov a Vranovice. Až na pís-
kovnu Skuhrov spadají všechny ostatní pískovny do kategorie vyso-
kého Rn rizika. Hodnota am.l!a-226 stoupá od severovýchodu k jiho-
západu C jednotlivé pískovny jsou razeny v tab. C. 2 s tímto tren-
dem). Hodnota am klesá se stoupající vzdáleností od sz. kontaktu
Plutonu s Barrand. sedimenty (Kácih). Pravděpodobně to souvisí s
nestejnou intenzitou hydrotermální činnosti v této oblasti, která
je výraznější v jz. části příbramského rudního pole v endo i exo-
kontaktu granitoidů. U některých pískoven se však značné rozdíly
vyskytují i uvnitř souboru vzorka. jako je tonu např. u pískovny
Stěžov. Vzorky odebrané na ploše ne větší než 1 ha se liší v hod-
notách .im více jak dvojnásobně (R=7H), přičemž celá 1 polovina
vzurkfl prukmčuie limitní hodnotu.

Zajímavý a naprosto logický je rozdíl ve velikosti rozpětí
hodnot, am u jednotlivých vzorků z pískoven a lomil. V materiálu
pískovun dochází vlivem zvětrávacích procesů ke značné diferen-
ciaci horninových složek včetně koncentrace radiomtklldfl Cmígra-
ce, odnos a přínos, sorbce a pod.), v pevných horninách lomu je
naproti tomu rozmístění jednotlivých složek relativně stabilní a
homogenní.

Výsledky uvedených měření potvrzují i v literatuře uváděný
fakt o velmi proměnných hodnotách obsahu radionuklidů IJ-Ra řady v
granitoidech středočeského plutonii, a to nejen v různých hornino-
vých typech tohoto tělesa, ale i uvnitř Jednotlivých facií. Na
příkladu pískovny Stěžov ale i dalších CLazsko, Vranovice) lze
názorně ukázat, lak nutné je dané ložisko důkladně ovzorkovat
nejen s ohledem na jeho clwi-aktui- Ct). na jeho velikost, rozsah
výchozu a pod.), ale i vzhledem k výskytu geologických struktur a
zón, u nichž lze předpokládat odlišný obsah radionuklidu U-Ra
řady. Domnívánu :;u. ž<? z hlediska koinpl Ľxnŕlii) popouzen í vzorků by
byl n uhodni; st..-iiu*jvi iv<il. vedle limiil.mu; l.n i" .iktivity 22ť*R«i rovněž
luiuit.nu-;l.n i ryi:li 1 D:;I. I •nu u e raduiiu a knut li: lunt emanace. Soudíme,
že zdravotní ohrožeisí z umítuk a poliv, kdo bylo použito písku s
vysokým Kuní Ji! podstatní* vy:í3 í, než u pudi.-zdívuk m.'lio základil z
lomuvélio kamene, u něhož ji; emanu jící plocha podstatně nižší.

Z d r o j e v o d y

Zdroje vody pro hromadné zásobování obyvatel, u nichž Je
objemová aktivita radonu ve vodě větší než 50 kBq/m3. smí být
používány jen se souhlasem krajského hygienika. Voda. ve které je
objemová aktivita radonu větší než 1000 kBq/m3 nesmí být dávána k
použití v budovách [21. Požadavek na kvalitu vody pro hromadné
zásobování je kvantitativně stejný jako v ČSN 75 7111 Í4]. týká
se však nejen pitné vody. ale každé vody dodávané do budov. Obsah
radonu ve vodě není závadný s ohledem na pití takové vody. ale
prul.i), že uvnitř budov se radon muže z vody uvolilovat do ovzduší
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a Jeho dceřiné produkty by mohly být vdechnuty. Při posuzování
zdroju vody s objemovou aktivitou radonu nezi 50 a 1000 kBq/ra3 je
nutné zvážit rozsah zásobování obyvatelstva touto vodou, aktivitu
a dostupnost čti teriKitiviiích zdroji! popř. náklady na odrndonování
vody. Limit 1000 kUq/m3 su pak týká vgech zdrojů vody. dodávaných
do budov. včetnO Individuálních (studně) [31.

Na příbramským okrese Je asi 40 zdroji) hromadného zásobování
pitnou vodou. z nichž je voda dodávána pro téměř 80% obyvatel.
Významnými zdroji jsou Jednak upravené povrchové vody Cvodáma
Huti;. KuzlíHn, Chotobuy aj.). kde objemová aktivita radonu ve
vodě je velice nízká C Jednotky kBq/n 3). Podzemní zdroje, které
Jsou ovlivněny geologickým složením jejich okolí, jsou z hlediska
posuzování jejich vhodnosti použití nejzávažnější a
nejzajímavější.

Tabulka či A.

Podzemí í zdroje vod pro liroaadné zásobování

Lokalita:

Dobrí8 Baba

Nová Ves
Příbram - DCdiuná
Stola-dQlní voda

Příbran-Orkolnov
důlní voda
Lešetice š.15
dill ní voda

Obecnice
Nepomuk
Sedl ico
Bezdčkov
Vševily
Bohostice
Peč ice
Zv írotice

Volen ice

Leietice
Nový knín

av.im
/kBq/m3/

25

29

4

<1

30

33
10
40
31
34
23
50
14

147

188
41

Stupen Rn
rizika [9]

1

1

-

-

-

1
1

1-2
2
2
1
1

1-3

2-3

2-3
2

Geol. charakteristika

mladší algonkiun.
eokambrium
eokambrium

rozhraní paleozoika
s proteozoikem

- " -

rozhraní proterozoika
se středoč.Plutonem
brdské kambrium

- •• -

- •• -

ordovik
- •• -

proterozoikura _ 1
- •• -

rozhraní proterozoika
se středoč. piutonem
středoč. pluton. L
okrajový typ 1

_ •• - ľ
středoč. pluton.
sázavský typ |

•- í
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Lokal i ta-

Chotilsko

ŽupanovIce

Suchdol

Osečany

Veštec
Solopysky
Vysoký Chlumec

KÍ učenice

Mezi hoří

Týnčany
Petrov ice

av.Rn
/kBq/m3/

6

80

75

55

84
133
315

103

54

9
6

Stupeň Rn
rizika [9]

1

1-3

3

3

3
2
2

2

2

2
2-3

Geo1. charakter i st1ka

stŕedoč. pi utoň.
sázavský typ
stŕedoč. piutoň.
blatenský typ
středoč. pluton.
sedlčanský typ
středoč. pluton.
sázavský typ

- •• -
- •• —

stŕedoč. pluton.
sedlčanský typ
středoč. pluton.
sázavský typ
stŕedoč. pluton.
sed 1čansko-krásnoh.
metamorf. ostrov

_ •• _

stŕedoč. pluton.
rastenberský typ
(Čertovo břemeno)

Naměřené radiologické ukazatele ve vzorcích vod z podzemních
zdrojů Czde uvedena pouze objemová aktivita radonu) jsou v
přibližný relaci s čiarkovými obsahy radionukl ídu geologických
jednotek. Vzorky ze zdroju v útvarech proterozoika a paleozoika
vyhovují kriteriu pro objemovou aktivitu radonu ve vodě.
uvedenému v odst. 1 S 6 Vylil- 76/91 Sb.. rovněž hodnoty dalších
radiologických ukazatelů jsou nižší než indikační hodnoty podle
141. Vody ze zroiů v granitoidech středočeského plutonii pak malí
objemové aktivity převážně vyšší než 50 kBq/m3 (středočeský
pluton. okrajový typ. sázavský a sedlčanský typ). S výjimkou
zdrojů pro některé obce (Vysoký Chlumec. Solopysky. Leletice) lze
však i tyto zdroje hromadného zásobování hodnotit poměrně
příznivě pokud se týče obsahu radonu v dodávané vodě. Napr. v
obcích Petrovice a Týnčany je objemová aktivita radonu ve
veřejném zdroji vody velice nizká, zatímco individuální zdroje v
blízkém okolí i v Petrov i cích samotných vykazují objemové
aktivity radonu až 900 kBq/m3.

••• -.4
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Z á v ě r

Ochrana obyvatelstva před nepříznivými účinky ionizujícího
záření je usmt5riíov;iiui systfírauiti mezinárodních doporučení a na nG
navazujících národních předpisu1 [11J. které stanoví základní
dávkové limity. Jejich nepřekročení je jedním z principů ochrany
před Ziířenín. Hodnocení skutečné dávkové zátěže z různých složek
životního prostředí u obyvatelstva ie však obtížné pro značné
nepřesnosti v údajích o životním režimu obyvatel.

Ozáření obyvatelstva v souvislosti s bydlením se projevilo
Jako Jeden z nejzávažnějších zdrojů, podílejících se na celkové
expozici populace a Je mu proto věnována značná metodická a
legislativní pozornost. Vyhláškou 76/1991 Sb. S 4 Jsou definovány
požadavky m\ výstavbu a přestavbu budov tak. aby při jejich
dodržení nebyla v pobytových místnostech ekvivalentní objemová
aktivita radonu v průměru za rok větší než 100 Bq/m3. Tento
požadavek se považuje za splněný. Jsou-li budovy postaveny na
území s nízkým radonovým rizikem, ze stavebních materiál Q s
hmotnostní aktivitou 2 2 6 R a menší než 120 Bq/m3 a jsou zásobová
pouze vodou s objemovou aktivitou radonu menší než 50 kBq/m3. i
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ZÁTĚŽ OBYVATEL Z IONIZUJÍCÍHO ZÁĚENÍ V TĚŽEBNÍ OBLASTI DOLNÍ
ROŽlNEA

1. Ó v o d

Těžba a zpracování uranových rud jsou spojeny s řadou
pracovních rizik a současně s Božným negativním ovlivněním
obyvatelstva v okolí dfllních závodfl. zejména z hlediska rizika
ionizujícího zářeni <l.z.>. Zatímco pracovním podmínkám v
uranových dolech CUD) a úpravnách byla věnována soustředěná
pozornost od počátku těžby a úpravy, vliv závodfl na okolí byl
sledován soustavně až v posledním období. Z velkého množství
podkladových materiálů na Ústavu hygieny práce v uranovém promyslu
CÚHP UP) byla již přesto zpracována s tímto tématickým zaměřením
řada studií a některé z nich publikovány v odborném tisku [1-31.

Z možných zdrojO ozáření obyvatel připadají v úvahu:
- výduchy z do10 znečišťující ovzduší radonem a jeho dceřinými

produkty <Rn. d.p.Rn).
- odvaly hlušiny z těžby jako zdroj zevního ozáření. prašnosti s
obsahem radionukildfl a jako zdroj znečišťující vodu průsaky.

- přepravní trasy rudy kontaminující úsypy vozovky a přilehlé
úseky.

- dQlní a úpravárenské vody s obsahem radionuklidfl vypouštěné do
vodotečí.

- velké odkaliStní plochy jako zdroj exhalace Rn. sekundární
prašnosti s obsahem radionuklidO z pláží odkališt, a zejména
jako potenciální zdroj kontaminace podzemních vod.

Je zřejmé, že z uvedených expozičních zdrojfl mohou být
negativně ovlivněny základní složky prostředí, t.j. ovzduší,
voda a podá a jejich užíváním i Člověk.

2- Charakteristika těžební oblasti Dolní Rozinka

Těžba uranové rudy v hodnoceném rudném poli Rožná - 01Sí
se rozvíjela až v druhé polovině padesátých let.

PředevSÍ* na katastrálním území obcí Dolní Rozinka. Rožná.
01Sí a Drahonín se postupně budovaly těžební provozy RŘO, R I
a R II s nezbytným komplexem pomocných provozů. Povodně
zemědělská oblast se tak změnila na promyslovou. Od roku 1969 se
těžební Činnost v katastru obce Rožná rozžířila o tipravárenskou
činnost zahájením provozu v Chemické úpravně CCHÚ). kde se
dovrSlla těžba a úprava uranové rudy v oblasti výrobou finálního
produktu - dluranátu amonného.

Pozn.: Limitovaný počet stránek neumožnil je v tomto příspěvku
uvést tabulky a obrázky Ilustrující množství výsledků,
které jsou struSně prezentovány přímo v textu.

m v



Vrcholným obdobím rozvoje těžby uranové rudy v oblasti
Dolní Rozinka byl' rok 1983. V tomto roce pracovalo v oblasti
celkem 2200 horníkfl. V současnosti. v souvislosti s útlumovým
programem ČSUP, byl snížen počet horníkA na zbývajících dolech
R I a R II na 900- horníkfl.

Expozice obyvatelstva l.z. z Činnosti ČSUP v oblasti Dolní
Rozinka byla od počátku pod kontrolou hygienické služby, která se
zaměřila zvláště na zátěž přítoku Svratky radlonuklidy uran
radiové řady. V první polovině Šedesátých let byly budovány
dekontamlnaCní stanice na vytištění důlních vod C3) do povodí
Svratky. Při výstavbě CHÚ a jejich kalojemu K I a K II byly
uplatněny nejmodernější tehdy známé způsoby ochrany před průsaky
vody z kalojemů v okolí.

3. Vliv provozu závodil uranového průmyslu na okol f ^

3.1. Ovlivnění ovzduSÍ exhalací Rn a d.p. Rn

Kvalita pracovního prostředí v uranovém dole je
zajlStována zejména dokonalým větráním. V roce 1983 byl na UD
Dolní Rozinka zaveden nový větrací systém, který spočívá v
přechodu na sací způsob větrání. kdy hlavním ventilátorem jsou z
dolu odsávány výdušné, kontaminované větry. VýduSné jámy jsou
situovány zpravidla na okraj ložiska, dále od jam vtažných. Na
ložisku Dolní Rozinka jsou výduSné jámy R IV a R VI. obě osazené
ventilátory VCD 32 M. z nichž každý odvádí z dolu cca 200 m 3. s~
větrů. Ve výdušných větrech jsou dozimetrickou službou o.z. UD
a kontrolními měřeními pobočky ÚHP UP zlištovány koncentrace
latentní energie d.p.Rn <KLE> v rozmezí 10 - 13 . lCMeV. I"1 .
Tyto aktivity jsou za ventilátorem rozptylovány z dlfuzoru do
okolního ovzduší a velice rychle a účinně ředěny. Okolí výdušných
jam. z hlediska zjišťované KLE. je monitorováno dozimetrickou
službou a při kontrolních měřeních ÚHP UP. Měření jsou prováděna
podle metody MARKOV - zavedené v ČSUP [4]. Protože se jedná o
něření nízkých objemových aktivit, bylo by vhodnějSÍ používat
•etodu BUHS í5]. Touto metodou proběhlo v Dolní Rozince měření,
které bylo součástí celostátního měření objemových aktivit
d.p.radonu ve venkovním vzduchu [5]. Na Dolní Rozince byla
změřena ekvivalentní objemová aktivita radonu ( EOJIR> v prflměru
2 ± 1 Bq . m'3 Chodnoty KLE 40 - 150 Mev . l~i). Celková
zjlStSná průměrná hodnota EOAR v ČSFR z 215 měření byla 5.5 Bq . H "
Zatím poslední měření v areálu výduiných jam proběhlo v
síti záměra za úCastl závodu Ekologie ČSUP. o.z. UD a
dne 30.3.1992

«> areál R IV - 30 záměrů s výsledkem menSím než
0.1 . 10*MeV .I-*

b) areál R VI - 40 záměrů
0.1 . 10 «MeV - I - * .

s výsledkem menSím než



Z výše uvedených výsledků plyne závěr. Se nelze
předpokládat negativní ovlivnění vdechovaného vzduchu obyvateli
obcí dostatečně vzdálených od výdušných lam UD. kde hodnoty něřené
v areálu těchto jam představují EOAR nenší než je např.
celostátní průměr v bytech [5].

V areálech výdušných jan nebyl změřen expoziční příkon
zevního záření gama. Je však možno použít analogie s výsledkem
[6]. kde na Šachtě £.17 v oblasti Příbram, kde je výdušná jáma
osazená stejným typem ventilátoru jako na Dolní Rozince- Výsledky
měření ukazují průměrnou hodnotu těsně u výduchu 0,39 uGy . h"1

Cmezní dávce pro jednotlivce z obyvatelstva podle vyhlášky
59/1972 Sb. odpovídá 0,6 uGy . h"1>. 17]

Dalším zdrojem možné kontaminace ovzduší je kalojem CHÚ
uranových rud. I zde dochází v závislosti na meterologických
podmínkách k rychlému ředění. Poslední měření za účasti závodu
Ekologie ČSUP s.p.. o.z. UD a ÚHP UP proběhlo 26.3.1992.Bylo
měřeno celkem v patnácti bodech po obvodu u kalojemů č. I a II. a
dva body na pontonu uvnitř kalojemů. Průměr měření je 0.0316 .ÍO4

MeV .I" 1. V oblasti kalojemů bylo provedeno i měření dávkového
příkonu záření gama s tím. že nejvyšší hodnota byla změřena v
okolí sanovaného výronu odkal ištních vod u severní hráze kalojemu
II. a to 0.7 - 0.9 uGy . h ~*. Do těchto míst je vstup obyvatel
zakázán.

Třetím zdrojem exhalací radonu a jeho d.p. jsou odvaly
neaktivního C tříděného) materiálu s poměrně malým množstvím
radioaktivních látek. Měřeními KLE a dávkového ekvivalentu gama u
pat odval& i v okolí nebyly v žádném případě zjištěny mezní
hodnoty pro jednotlivce z obyvatelstva dané vyhláškou MZ číslo
59/1972 Sb. [7]. Měření byla prováděna v oblasti Příbram, kde
objem odvalů je největší a jejich složení, zejména z dob ranné
těžby. nejpesimálnější. V oblasti Dolní Rozinky lze proto
předpokládat příznivější závěry-

Exhalace radonu a jeho d.p. z výduchu dolů. odvalů a ploch
kalojemů tedy znamenají zanedbatelný vliv pro okolí.

"> J

3.2- Ovlivnění ovzduší dalšími radionuklldy

Ovzduší v okolí provozů uranového promyslu maže být
ovlivněno dlouhodobými radionuklldy záření alfa obsaženými v
polétavé* prachu. Zdrojem prašnosti v těžební oblasti Dolní
Rozinka jsou dulní odvaly, přepravní trasy uranové rudy.
technologické provozy úpraven a v suchém období pláže odkalíSt.
Z hlediska posouzení vlivu radioaktivních látek, rozšiřovaných
prachem z uvedených zdroja do okolí je dôležitá znalost množství
celkového prašného spadu a obsahů dlouhodobých zářičů alfa.
především 226Ra.
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Problematice byly věnovány spadové studie [8.9], které
sledovaly v letech 1968 - 1969 a 1982 - 1983 ovlivnění životního
prostředí v okolí CHÚ Dolní Rozinka. Studie měly za cíl zhodnotit
účinnost stanovených pásem hygienické ochrany (PHO) kolem areálu
úpravny. Odběrová místa byla jednak uvnitř areálu CHÚ, jednak
mimo PHO včetně nejbližších obcí Dvořiště (jižně od odkaliště
KI) a Zlatkov (východně od odkaliště K II). Jejich rozmístění
bylo takové, že zahrnovalo rovněž vliv prašnosti přepravních tras
uranové rudy z dolu na CHÚ. První odběr prašného spadu se
uskutečnil před zahájením provozu úpravny 1.4.1968. V současné
době je v okolí odkal1st a provozu rozmístěno 10 stanic pro
sledování prašného spadu podle metodiky Ministerstva
zdravotnictví ČR publikované v Hygienických předpisech sv. 52/1981
č. 60. Prašný spad je kromě těžkých kovu analyzován na obsah
uranu a radia [101.

Průměr z hodnot celkového spadu v odběrových místech m
PHO v letech 1968 - 1969 je 17.4 g m"2 30 d"1 (211 t km~2 r " 1 ) . - Jŕ,
letech 1982 - 1983 17.5 g n"2 30 d"1(213 t km"2 r" 1) s průměrnou sf
hmotnostní aktivitou 2 2 6 R a 0.16 Bq g"1 spadu. Celková prašnost v |A|
okolí CHÚ Dolní Rozinka zastává na stejné úrovni od roku 1968. J|
přestože se v prflběhu jejího provozu podstatně zvětšil objem
odkaliště K I a bylo vybudováno odkaliště K II. Proměř z hodnot
celkového spadu zjištěných na odběrových místech uvnitř areálu
úpravny byl v letech 1982 - 1983 19,0 g m"2 30 d"1(231.6 t km"2r"1

se stejnou průměrnou hmotnostní aktivitou 2 2 6 R a . [9] Je zřejmé,
že celková prašnost jak v areálu CHÚ tak v blízkém okolí je
poměrně vysoká a překračuje hygienický limit 150 t km~2r~1

Celková prašnost a obsah 2 2 6 R a v prašném spadu naměřené vně
PHO CHÚ Dolní Rozinka byly proto také porovnány s výsledky
měření, které prováděla KHS Brno v letech 1981 - 1982 pro
stanovení hodnot pozadí pro budoucí sledování vlivu jaderné
elektrárny Dukovany na okolí v obcích Moravský Krumlov
(am.Ba - 0.17 Bq g " 1 ) . Dukovany (am.Ba " 0.27 Bq g" 1) a Brno
- Bohunice (am.Ba ~ 0.32 Bq g " 1 ) - Porovnání průměrných
hmotnostních aktivit 2 2 6 R a ve spadu je pro okolí CHÚ Dolní
Rožínka příznivé, množství celkového spádu je však 5 - 7 krát
vyšší než v okolí Dukovan.

Z dosavadních sledování prašného spadu však není zřejmé, z
jakého zdroje pochází vysoká prašnost v oblasti. Nízká hmotnostní
aktivita 2 2 6 R a ve spadu (srovnatelná z hodnotami v obiasi
nedotčené uranovým průmyslem) nasvědčuje tomu. že převládají J)
zdroje než Jsou provozy UD v Dolní Rozince (pravděpodobní
zemědělská Činnost). Vyšší výpovední hodnotu by mělo stanovení
objemových aktivit radlonuklldfl v polétavém prachu resp. v
aerosolu v monitorovací síti. které by zahrnula blízké 1
vzdálenější okolí provozu uranového průmyslu a umožnila by
Identifikovat zdroje znečištění-



3.3. Kontaminace přepravních tras rudy a okolních obcí

Uranová ruda je přepravována po určených trasách, takže
komunikace se mohou stát významným liniovým zdrojem kontaminace,
dotýkajícím se uživatelů vozovek 1 jejich okolí. Z těchto důvodu
jsou přepravní trasy neustále podle stanoveného monitorovacího
programu pravidelně proměřovány dozimetrickou službou o.z. UO
a každé čtvrtletí i kontrolními měřeními ÚHP UP. Měří se dávkový
příkon záření gama v určených bodech tras ve středu vozovky
a obou krajnicích. Při zjištění zásahové úrovně 0.7 uGy.h"1 je
prováděna dekontaminace. Pokud tedy dojde ke kontaminaci
převáženou rudninou. je toto období relativně krátké do
odstraněn í závady.

Průměry hodnot dávkového příkonu záření gama z kontrolních
měření ÚHP UP v letech 1985 - 1991 jak pro trasu důl R I - CHÚ
D. Rozinka a tak pro trasu D. Rozinka - rampa Rožná nedosahují
referenční úrovně.

Protože prašný aerosol z přepravních tras a některých dalších
zdrojů z uranové Činnosti by mohl způsobit kontaminaci okolních
obcí.byla provedena, na žádost občanů a po dohodě s obecními
úřady 15 obcí. Cjlmiž byla odsouhlasena měřící místa>. měření
dávkového příkonu záření gama. V květnu 1992 se vedle ÚHP UP,
který tato měření prováděl, účastnili měření i pracovníci KHS
Brno. Ze všech výsledků vyplývá, že na žádném měřícím místě
nebyla naměřena hodnota odpovídající nezní dávce pro jednotlivce
z obyvatelstva, t.j. 0.6 pGy.h-1. 17]

I
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3.4. Obsah radlonuklidQ v povrchových a podzemních vodách

Hydrosféra je ovlivňována čerpáním dolních vod. provozem CHÚ
a odkal išť. Vody z důlní Činnosti jsou čištěny v dekontaminačni
stanici a následně vypouštěny do vodotečí. Ve sledované oblasti
je takto zpracováno za rok 1 300 000 m 3 vody. Maximální přípustný
obsah radioaktivních látek ve vypouštěných vodách je stanoven
odpovídajícími hospodářskými výměry (Unat 0.1 mg.I" 1, 226 Ra O.
37 Bq - I" 1)- K negativnímu ovlivnění hydrosféry muže docházet
v případě nehody na odkallstích nebo dekontamlnaCní stanici
a netěsností podloží kalových polí [10].

Přechod radionuklldu z odkalíStě do podzemních vod je
determinován typem podloží a jeho úpravou v době výstavby
odkal latě. Případný únik lze zkoumat porovnáním obsahů
radionuklldu zjištěných ve vzorcích podzemních vod. Z těchto
důvodů jsou na základě hydrogeologických posudků kolem odkal1st
vybudovány pozorovací vrty. Pravidelne Jsou z nich odebírány
vzorky vody a analyzovány m.j. na uran a radium 226.



Území současných těžebních závodů a CHÚ v Dolní Rozince je
odvodňováno Nedvědičkou. která se vlévá do Svratky. Vzhledem
k tomu. Se Svratka je zdrojem pitné vody pro Brno. je sledování
vlivu odkaliSt na povrchové toky věnována velká pozornost.
Pravidelně jsou odebírány vzorky vody z určených profilů vodotečí
a analyzovány rovněž na uran a radium 226.

VSechny tři provozní poruchy na CHÚ Dolní Rozinka, které
vedly ke kontaminaci Nedvědičky radlonuklidy (4.9.1975.
28.9.1978. 24.6.1980). byly včas zachyceny: monitoring prováděný
pobočkou ÚHP UP Dolní Rozinka a následně KHS Brno umožnil
s potřebným časovým předstihem zajistit ochranná opatření ve
vodárně v Brně.

Výsledky analýz vody na sledované radlonuklidy z jednotlivých
odběrových mrst na Nedvědiďce <od r. 1980) a Svratce <od r.1985)
prováděné pobočkou ÚHP UP Dolní Rozinka ukazují. že povrchovej
vodoteče nedosahují z hlediska koncentrace 2 2 6 R a povolených
limitů. Koncentrace Unat je překročena vzácně, maximální hodnota
byla nalezena v profilu Rožná - Nedvědlčka 1989 0,147 mg . 1~*
(v r. 1991 již 0.076 mg . I" 1). Jelikož se jedná o sledování
dlouholeté, lze konstatovat.že ovlivnění povrchových vod uvedenými
radlonuklldy le minimální.

Průměrné koncentrace Unat a 2 2 6 R a za rok 1991 z
hydrogeologických vrtů okolo odkal lať [11] jsou rovněž příznivé.
Uvážíme-ll obsah Unat a 2 2 6 R a ve rmutu odkaliStě (6 - 8 mg . 1~».
400 - 1000 Bq . m ~ 3 ) . lze kontaminaci
těmito radionuklldy u odkaliště I
u odkalíSt$ II rovněž, s výjimkou jednoho vrtu v PHO I 72/2 z
hlediska Una.*, a jednoho vrtu v PHO II) (74) z hlediska 2 2 6Ra.
Porovnání průměrných koncentrací Unat a 2 2 6 Ra v
hydrogeologických vrtech odkalíStě I za rok 1991 s průměrnými
hodnotami předprovozního stavu ukazuje překročení Unat o 83%
pouze v jednom vrtu (501 A), 2 2 6 R a o 70X rovněž pouze v jednom
vrtu(515).

V roce 1991 bylo provedeno laboratoří OBHP UD Dolní Rozinka
Setření kvality vody ve studnách lokality Rožná (14 studní).
Zlatkov (4 studny). Dvořiště (1 studna). Z hlediska koncentrace
Unat splňují vSechny studny požadavky pro pitnou vodu. 2 2 6 Ra se
pohybuje v rozmezí 10 - 40 mBq . 1~*. pouze jedna studna má
hodnotu 130 mBq . I"1. Tři studny v Místech, kde by se dalo^
očekávat nejvySSÍ znečištění jsou sledovány dlouhodobě.fl
Z několika desítek odběrů je koncentrace Unat na hranici detekce
(pouze jednou za celé období 1.24 mg . i" 1). 226 p a ^ hranice
detekce do 86 mBq . I"1. Přes tyto vcelku kladné výsledky
upozorňujeme, že voda ze studní se používá pouze jako užitková.
v celé sledované lokalitě le vybudován vodovod.

vody v geologických vrtech
považovat za minimálni.

• ' ; ' - • • • *



3.5. Kontaalnace pfidy a vegetace

Pflda a vegetace mohou být kontaminovány radlonuklidy z
prašného aerosolu z odval0. přepravních tras rudy. z pláží
odkal 1st. připadne zaléváním kontaminovanou vodou.

Vzorky pfldy a vegetace ve sledované lokalitě byly odebrány a
analyzovány pobočkou ÚHP UP Dolní Rozinka před začátkem budování
odkal 1st. Po více než dvaceti letech bylo podrobeno analýze
několik vzorkfi pudy a vegetace v okolí odkališť Dolní Rozinka
pracovníky KHS České Budějovice. Výsledky nebyly dosud
publikovány, ale z ústního sdělení [12] vyplývá. že hmotnostní
aktivita 2 2 6 R a je v pfldě v rozmezí 30 - 100 Bq - kg"1. Rovněž
vzorky vegetace jsou na úrovni přírodního pozadí. S touto
Informací korespondují výsledky našich analýz zemědělských plodin
pěstovaných v PHO odkal 1st MAPE Hyd1ovary <pšenice zde
vypěstovaná má hmotnostní aktivitu 2 2 6 R a srovnatelnou s pšenicí
rostoucí mimo tuto oblast) [131.

Sledování přechodu 2 2 6 R a z pfldy do vegetace je třeba věnovat
velkou pozornost. Z našich výzkumfl vyplývá, že zelenina pěstovaná
na pfldě s měrnou aktivitou 2 2 6 R a 300 Bq . kg"1 by v případě roční
spotřeby 90 kg Ccož je středoevropský průměr) představovala
příjem lngescf 1080 Bq [3]. V PHO proto nedoporučujeme pěstovat
zeleninu a brambory. protože by v krajním případě mohlo dojít
k vyčerpání limitu (nejvyšší roční přípustný příjem 2 2 6 R a Je
1400 Bq>.

4. Zdravotní stav pracovníků uranového prflMyslu a obyvatelstva

Zdravotní dflsledky rizika l.z. u horníku UD byly a dosud
jsou dlouhodobě sledovány epidemiologickými studiemi, ve kterých
byla prokázána zvýšená četnost zhoubného novotvaru plic jako
stochastického účinku l.z. v závislosti pouze na zvýšené expozici
d.p. Rn [14. 15]. Opakovaným hodnocením zdravotního stavu však
nebyla na úpravnách uranové rudy zjištěna žádná nemoc z povolání
v příčinné souvislosti s l.z. [13. 161. Tím méně lze očekávat
pozdní účinky l.z. - zhoubné novotvary u obyvatel v okolí těchto
závodu, kde expozice l.z. nad přírodní radioaktivní pozadí Je
z tohoto hlediska nevýznamná. Tomu odpovídají objektivní údaje
o Incidenci zhoubných novotvarů z okresu Žďár n.S.. která je ve
srovnání s ostatními okresy ČR na nízké úrovni [171.

5- Závěr a doporučená opatření

Analýzou možných zdroja ozáření obyvatel v lokalitě činnosti
uranového promyslu v Dolní Rozince se nepotvrdilo, obdobně jako
v líných lokalitách této Činnosti, významné zvýšení úrovně
ozáření nad hodnoty přírodního pozadí.



Ačkoliv jednotlivé zdroje ozáření byly samostatně hodnoceny
v přísluSných kapitolách, je třeba zdflraznit. Se v dosavadním j
průběhu Činnosti uranového průmyslu v této lokalitě nedošlo ke ;
zhoršení kvality vody ve Svratce. Jako zdroje pitné vody pro Brno
z hlediska radiologických ukazatelů.

K zaliätení účinné ochrany obyvatel
Činnosti uranového průmyslu je možno na
zhodnocení doporučit následující opatření:

před zářením vlivem
základě provedeného

dosavadní systém non1torování jednotlivých složek životního
prostředí doplnit o měření
a) fotonového dávkového ekvivalentu
b) koncentrace latentní energie nízkých aktivit v ovzduší
c) objemových aktivit radlonuklldů v polétavém prachu
d> množství atmosférického spadu. ví. analýz na Unat a 2 2 6Ra
e> hmotnostních aktivit 2 2 6 R a a koncentrace Unat ve vzore í

půd a vegetace odebíraných v pásmu hygienické
odvalů a odkal lat.

je nutné podporovat včasné zahájení rekultivací neprovozovaných
kalojemů a odvalů a tím výrazně přispět ke snížení prašnosti a
nenásilnému začlenění opouštěných lokalit do krajiny.

1 po skončení uranové činnosti je nutno objektům 1 okolí
věnovat trvalou pozornost ve smyslu monitorování a případných
následných opatření.
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OVLIVNĚNÍ OBYVATELSTVA ODVALY URANOVÉHO PRŮMYSLU
Úvod

Rozvoj uranového průmyslu vedl k uvolnění velkého množství

radioaktivních prvků. které byly dosud pod povrchem země. do

životního prostředí v okolí těžebních oblastí. Jak úkazu]í

výsledky měření a analýz, v oblasti těžby uranu se významně

uplatňují, z hlediska dopadu na okolí, haldy hlušiny Codvaly).

Následkem toho, že hlušinový materiál byl z podzemí dopraven na

povrch a fyzikálně změněn. radioaktivní látky se staly

"pohyblivější" a pravděpodobnost vniknutí do biologických

řetězců větší.

Odvaly uranového průmyslu představují riziko potenciálního

ozáření v podstatě dvěma cestami: a) uvolňováním radionukliků

laužením hlušiny dešťovou vodou a tajícím sněhem, prosakováním

této vody do vodotečí a kontaminací sedimentů: b) expozicí

obyvatel vyplývající z úniku radonu a jeho d.p. z hald do

atmosféry.

Materiál a Metodika

a) voda a sedimenty

Nejzávažnější kontaminace hydrosféry v příbramské oblasti

je způsobena průsaky z haldy šachty C 1 5 . které zatěžují

Příbramský potok. Ten je zdrojem vody pro zalévání v

zahrádkářské kolonii u Brodu a rekreační činnosti - napájí

Fialův « Nový rybník. Odběrová aísta vody a sedlaenta z této

lokality jsou uvedena v plánku.

Uran byl stanoven spektrofotoaetricky s arsenázen III.

radlun 226 aetodou EDTA se scintilátorem ZnS CAg). Citlivost

•etodiky je pro Unat. 0.01 Bg-l-*. pro 22«Ra 20 nBq.1-* /1.2/. '

Radionuklldy v sedimentech byly stanoveny polovodičovou

spektrometrií záření gama.

b) ovzduší



V tab.3 jsou uvedeny koncentrace latentní energie

d.p.Rn 2 2 a, v tab.4 hodnoty dávkového příkonu zevního záření

gama ve sledované oblasti dle plánku. Zjištěné hodnoty KLE jsou

nízké a představují i bez odečtení přírodního pozadí 1/10 až

1/4 hodnot stanovených vyhláškou č.59/1972 Sb. pro jednotlivce

z obyvatelstva. U paty hald jsou poněkud vyšší než v přilehlé

obci. Rekultivovaná halda g.č.5 má hodnoty KLE nižší než haldy

nerekultivované. Průměrné hodnoty dávkového příkonu zevního

záření gama dosahují nejvýše 1/2 průměrné hodnoty odvozené z

ročního limitu pro jednotlivce z obyvatelstva podle výše

citované vyhlášky.

Závěry a doporučení

Příspěvky z hald představují z hlediska limitu dávkového

ekvivalentu pro jednotlivce z obyvatelstava zlomky mezních

ročních příjmů. Tyto příspěvky k dávce však nelze pr.važovat za

bezvýznamné, a proto by měly být předmětem další optimalizace

radiační ochrany obyvatelstva.

Z těchto důvodů doporučujeme:

- průsakové vody dekontaminovat před vypouštěním do vodotečí;

- v ráraci likvidačních akcí odstranit sedimenty z vodotečí a

rybníka a při likvidaci s nimi nakládat jako s radioaktivním

materiálem:

- v pásmu hygienické ochrany hald neumísťovat bytovou,

občanskou a rekreační výstavbu. nepěstovat zeleninu, neboť z

modelového výpočtu cit. v Čs.hygieně je zřejmé, že v krajnía

případě by mohlo dojít k dosažení limitu;

- pravidelné Monitorování okolí hald. a to jak ovzduší, tak

hydrosféry - zde analýzu rozšířit o nerozpustnou fázi radla;

- po rozhodnutí o dalším využití hlušinového saterlálu z hald,

zbývající odvaly zrekultivovat z hygienických 1 estetických

davodQ.
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Tab, 1 PrOnSrná koncentrace U M t a 226, v průsacích í .č . 15, výstup z DS a v PMbranské*
potoce u zahrádkářské kolonie Brod

pnopii

průsaky
k S. t5

v-Jstup
z IS

z a h r . k o l .

3rod

1987

1986

1989
1990

1991

1992

1989

1990

1991

1992

1987

1988

1989

1990

1991

1992

U (me.

n

7

8

22

8

8

11

7

i"1)
min

O.7S5

0,535

1,100

0,019

0,364

0,220

0,025

&,UG1

max

5,439

5,958

4,117

1,935

0,061

1,106

0,209

0,147

'P

3,255

3.5OIS

2.729

0.4&2

0,220

0,512

0,131

0,103

Q

7

2

2

H

8

8

11

7

22G Ra (ni3q.l~1)

min

52,0

75.0

20,0

20

41

106

20

21

:nux

136,0

127.0

44

176

156

392

344

2Ó1

t>

105,C

101,0

33

113

103

179

172

125

. . • • • • • * . * , • • •



Tab. 2 Hodnoty radionuklidQ v sedimentech sledované oblasti

odběrové aísto

Příbramský potok
v zahr.kolonii

Příbramský potok
při vtoku do
Fialova rybníka

Flaluv rybník
uprostřed

Fialuv rybník
při výtoku

Fialfiv rybník
pravý břeh

Flalflv rybník
levý břeh

Orlická přehrada
(0 ze tří vzorků)

rok odběru

1992

1989

1992

1989

1989

1992

1992

1992

O
•9-kg"1

441.3±31.5

43.3+0.0

233.7±15.7

63.9±5.6

31.3±2.9

90.4+6.3

80.9±7.1

10.7±l.l

Bq-k9-»

811±65

455.8±61.3

524+50

573,3*55.4

344.6±23.9

871±71 %

661±59

118+10 i

Tab- 3 Hodnoty koncentrace latentní energie d.p.Rn sledované
oblasti, včetně přírodního pozadí CMeV-l"1) - hodnoty
jsou prflaěrea z několika aěření

Místo

Pata
haldy £.4

LeSetice

Pata
haldy e.lS

Brod

Halda 5
západ

Halda 5
východ

1987

138+9

109+9

208±12

87+9

-

1988

179±12

175±12

240±14

199±11

105±8

135*11

1990

142+11

104+8

175±7

53±5

-

1992

255

164

790154 At
163

141
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OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM V OKOLÍ ZÁVODU CKÚ MAPE !íi3LOVARY

U v o d

Chenická úpravna MflPE zpracovávala od ŕ í lna 1962 do
list.opadu 1991 uranovou rudu 3 nizkyn obsahen jranu. Po drcení
a niet. í byla ruda chenicky zpracovávaná loupen in. vzniklé
uranoué soli pomoci ionexú separovány, dále eluovány
a vysráženy ve forné diuranatu anonneho :ako výsledného
produktu. Chemická úprava byla spoiena s velkooblenovou
produkcí odpadního mutu ukladaného na odkališté. odsazená voda
dopravována potrubím zpět. do závodu jako tec.-.^oiogická voda.
Závod zpracovával ročné stovky tisíc tun suroví-y a produkoval
tisíce tun uranového koncentrátu. Rozlehlý areál závodu se
soustavou odkališt zaininá plochu více než 5 kn 2. Od okraiu
obiektu bylo stanoveno do vzdálenosti 200 n pasno hygienické
ochrany se zákazen pobytu osob a zákazen výstavby, do 15 n byl
vydán zákaz zemědělsky obdělávat půdu.

Přestože hygienický dozor, vykonávaný UHP "P v závodě i v
jeho okolí - v tomto případě ve spoiuprác: s KHS v Českých
Budějovicích. účinně zalistoval. aby necjoc.naselo k ohrožení
zdraví pracovníkO a obyvatei, bylo pod tis<en veřejnosti
zpracováno v poslední době několik nezávislýcn studií o vlivu
závodu na životní prostředí /l-:3/. Tento příspěvek je zaměřen
na zhodnocení vlivu závodu na okolí z hlediska možného ozáření
obyvatei na základě dlouhodobého a soustavného sledovaní
hygienickou službou.

O d k a l i š t ě

Dlouholetá produkce odpadního rautu si vyžádala postupné
budování úložných prostorů - odkališt. Tato odkaliště. spolu s
nutnými potrubním řády, vytvářejí nepřijennou doni rantu
krajiny. Protože představují rezervoár značného .množství
odpadních látek s obsahán radionuklidu a rady chemických
škodlivin. byla přednétem zvláštní pozornost; při hodnocení
vlivu závodu na okolí. Odkaliště byla budovaná na základním
terénu CK1), s využitím terénních depresí po důlní lignitové
činnosti CK2. K3>. jakož i využitím stával ÍCÍC.T rybníku CK4).
Místa budování odkal íšt byla vybrána t s oni eden na výhodné
hydrogeologické poměry: jílovité složky terciárních sedimentu
zaručují ténéř nepropustnost podloží, oběh podzenních vod je
nininální. Průsaky z odkal išť jsou zachycovány drenážním
systémem a vraceny zpět do odkaliště. V okolí odkališť se



nachází soustava hydrogeologických vrtfl. které unožfiulí trvalou
kontrolu spodních vod. Nadbilanční vody byly do r.1982
vypouštěny do Vltavy Cod r.1971 po dekontaminaci od radia a
uranu) s objenovou aktivitou Ra-226 řádově 0.1 Bq.]" 1 a s
koncentrací uranu řádově O.Ill nn.l" 1. Splaškové vody byly
vypouSteny po čištění a přes retenční nádrž do Soudného potoka,
od r. 1986 isou čerpány do odkaliště Kl a závod tudíž žádné
odpadní vody nevypouští.

V lednu 1965 došlo k preplavení KÍ s násleanýia porušenin
hráze odkal iště a úniku cca 1500 n 3mut.u a vody. Rnut.
sedinentova1 v prostoru luuKy pod patou hr^ize a naneivýš byl
zachyren retenční nádrží. v/oaa s obienovoti aktivitou Ra-226
0,7 Bq.l" 1 postupovala iio Smiriného potoka a obtokovou strouhou
kolen rybníka Bezdrev do Vltavy.

V srpnu 1987 bylo zjištěno přeplnění drenážního systénu K4 [
s následnvn výronen vody pod hrází odkal iírtě, voda byla
přečerpávaná zpět do odkaiiště až do zjištěni a odstranění
příčiny teto nehody <nedostatečné zaslepeni potrubí v hrázi,
které bylo tunkční pouze běhtn výstavby odkaiiště). Obě t.yt.o
nehody, st.e ?ně jako o~stat.ni poruchy ve vodnin hospodářství za
celou linbu provozu závodu, neovlivnily stav pndzennich vod. jak
prokazuji lilouhodobé rozbory kontrolních vrtů.

Za ve i ke pozornosti sdělovacích prnsr.řoaků rakouskýrrn i
našich by J a končen roku 19r<0 v prostorách zavnriti nezi op I učení n
a odkai iitiVn Kl nalezena -.'iocria cca 0,~3 lia. kti?rá vykazovala
znaiine zvyjiení příkonu ícr.onového dávkovHio -íkvivalentu f 1 n
nad teri'tien) v rozsahu 0.7 až 28 MSV.1I" 1. Podrobnou prospekci
byio ziiět.rno, ze se iedná i> .skládku konunálnich odpadů závodu,
na kterou bvly vyvezeny ; zbytky natenálu z t.echnoloníckého
procesu (výdřeva nlýnů), Ut.erv vykazoval hnot.nostní aktivit.u
Ra-226 rtž 2. IIBq. kq"1 . Vzori-:y pQdy ze skUulky se pohybovaly v
rozsahu 10 až 33 kBq.kn"1, vzorky z nejblíže obdělávané
zemědělské pudy 67 až 76 Ilq.kg"1. Po detailnin dozinet.ncken
proněřeni neiého prostoru byla skládka seinuta a odvezena do
odkal i stě.

Hnot.nostní aktivity Ra-226 ve rnutu odkališt (vztaženy k
sušině) se pohybují od jednotek <K3. kyselé loužení) aá po
desítky CK1 , K4, alkalická louíiení) kBq.kq"1. Obdobně hodnor.y
íjbjenove aktivity Ra-226 ve vodách odkal išV. jsou v roznezí
jednot.ek až desítek Bq.l" 1. 2 rozsáhlé dokunentace výsledku
objenovyfľh aktivit Ra-226 ve vodách kontroini'ľh vrtfl vyplýva,
že hodnoty ue převážně pohybovaly
střídavyni zvýšeními až do horinoty 0
roce 19H8). Obdobně koncentrace
0.05 nn.l"'. naxinun 0.67 CK2, HVl-2.

pod 0,02 Bq.l"1 s naiýni
.63 Bq.l" 1 'K2. vrt HVl-2 v
uranu byla prevažné pod
1988).

•"• í

f
i

Měřen in
vzdá lenost, i ',

příkonu fotonového dávkového ekvivalentu ve
n nad terénen byla znapována celá plocha závodu.



pláže odkal 1st a prostor až k hranicím pásna hygienické
ochrany. Ne1vyšší hodnoty dosahovaly téněř 10 uSv.h"1 (pláž
Kl). Ve vzdálenosti 1 ni nad plážemi odkališt Kl a K3 byla
dlouhodobě měřena ekvivalentní oblemová aktivita radonu,
výsledky jsou uvedeny v tab.l.

Tab.

Ekvivalentní objemová aktivita radonu
1 n nad pláží odkal ístě

nísto

měsíc/rok

Kl 1
2
3

K3 4
5
6

11/86

207
193
89
-
-

Cekv

8/87

38
51
32
<6
<6
<6

[Bq.m-3]

5/88

33
35
35
<6
<6
<6

7/88

71
26
33
<7
<7
<7

9/88

34
28
29
<9
<9
<9

9

Mnohen nižší hodnoty CCKV na pláži odkaliště K3 jsou dány
přibližně lOkrát menší hmotnostní aktivitou radia ve rmutu
tohoto odkaliště, ve srovnání s odkal i stěn Kl. Na n ístech pláží
Kl je patrn příznivý efekt rekultivačních prací v sezóně 1987,
kdy došlo k zatravnění plochy místa měření Chodnoty v 11/86
jsou měřeny nad holou pláží). Hodnoty něřené na K3 jsou na
úrovni atmosferického pozadí.

V l i v z á v o d u n a o k o l í

Pří ocenění vlivu závodu na obyvatelstvo v okolních obcích
byly uvažovány tyto potenciální zdroje ozáření:
- kontaminované spodní vody
- kontaminace půdy a sedimentů
- radon v ovzduší <
- prašnost s obsahem dlouhodobých alfa nuklidů
- vnější ozáření

V r.1990 byla uskutečněna kontrola obsahu radia a uranu v
v celkem 104 vzorcích vod ze studní obcí v okolí závodu.
Průměrné hodnoty objemové aktivity radia v jednotlivých obcích
byly 0.031 až 0,040 Bq.I"1(rozpětí 0.010 až 0,340), koncentrace
uranu 0,006 až 0,009 mg.I"1(rozpětí 0,001 až 0.120). Rozdělaní
hodnot v obcích, vzájemné porovnání nezi obceni i srovnání s
j inýnl.

ŕ
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iídail z oblasti svědčí o přírodnin obsahu radioaktivních látek
bez zjistitelného vlivu závodu. Výsledky jsou uvedeny v tab. 2..
kde označení obce Dívčice zahrnuje i obce Česká Lhota. Dubenec,
Novosedly a Zbudov.

Tab. 2

Obienová aktivita Ra-226 avíBq.l"1] a koncentrace uranu
c Cnq.l"1) ve studních, spolu se směrodat.odchylkou s a
koef.korelace r loq-norraálního rozdělení.

_ í

nbec

Dívčice
Nďkří
0lesník

počet
stanovení

29
40
34

av

0.035
0.040
0.031

rad i um

1
1
1

s

. 10

. 12

.09

0
0
0

r

.985

.955

.985

0
0
0

Ľ

.006

.007

.009

uran

1
1
1

s

.19

. 19

.20

0
0
0

j
r

.946

.981

.979

Pro posouzení kontaminace půdy radiem činností závodu byla
uvažována kriteriální hodnota hmotnostní aktivity v pudě na
úrovni 100 Bq.kg"1, odvozená z hmotnostních aktivit Ra-226 v
několika desítkách vzorkfl neobdělávaných půd v okrese.
V zemědělsky obdělávaných pndách v bezprostřední blízkosti
odkaliStě Kl byly hodnoty hmotnostní aktivity radia menší než
70 Bq.kg"1. v několika kontrolovaných půdách v obci Olešník
byla zjištěna nejvyšší hodnota 32 Bq.kg"1, v bezprostřední
blízkosti retenční nádrže 50 Bq.kg'1. Na polnostech,
zasahujících do pásma hygienické ochrany. je povolena
zemědělská produkce s výjimkou zeleniny a brambor. Toto
konzervativní omezení vychází ze znalosti přechodových
koeficientu radia z pudy do těchto plodin. V zemědělskýc.
produktech je kontrolován obsah Ra-226. který se neliší
hodnot v produkci na Jiných polnostech. Např. ve skliz
pšenice z r-1991 byla hmotnostní aktivita 0,66 Bq.kg"
srovnávací vzorek vykázal hodnotu 0,63 Bq.kq"1. V sedimentech
povodí Soudného potoka je patrný dlouhodobý vliv vypouštění
splaškových vod. s výrazně klesajícími hodnotami, jak patrno
z tab.3.



Tab. 3

Hnotnostní aktivita Ra-226 a m v sedlnentu
Soudného potoka (sušina, září 1990).

profil

retenční nádrž
S.potok nad výústí CHÚ
S.potok pod vyústi CHÚ
Bezdrev-signál.nádrž
Bezdrev-Zliv

a m [Bq.kg"1]

2060
84

1470
43
60

S ohledem na hypotézu o vysoké kontaminaci dnových sedimentů
rybníka Bezdrev bylo v r.1991 provedeno podrobnejší šetrení
těchto sedimentů a výsledky porovnány se sedimenty 12ti jiných
jihočeských rybníka, které jsou jednoznačně mimo dosah závodu a
neovlivněny průmyslovou činnosti, zejména těžbou uranových rud.
Výsledky jsou uvedeny v tab.4. Průměrná hodnota hmotnostní
aktivity Ra-226 ze šesti odběrových míst <106 Bq.kg"1) je vyšší
než průměr z ostatních rybníků, ve kterých byly zjištěny
hodnoty 26 až 180 Bq.kg"1.

Tab.4.

Hmotnostní aktivita Ra-226 a m v sušině
dnového sedimentu rybníků '• í

t

odběr.misto

Bezdrev A
B
C
D
E
F

ost.ryb..průměr

am [Bq.kcr1!

104
135
102
89
119
85
82

í

Nelze však opomenout, že obsah radia v rybničních sedimentech
Ca sanozřejmě v povrchových vodách obecné) je výrazně ovlivněn
splachy ze zemědělských ploch. zvláště. jsou-li hnojeny
fosfátovými hnojivy či těnito látkani jsou hnojeny příno
rybníky. Např.jen do rybníka Bezdrev se v letech 1983-1990

. - ,!,;*



dostalo 16.6 t superfosfátového hnojiva rakouské provenience
(Hyperkorn), u kterého byla zjištěna hmotnostní aktivita Ra-226
563 Bq.kg"1.

Na základě požadavku hygienického orgánu byla vypracována
rozptylová studie vlivu radonu z ventilačních vypustí závodu na
nejbližší obce /5/. Při celoročním průměru vypouštěné aktivity
1.85.108Bq.h~* bylo vypočteno zvýšení objemové aktivity radonu
v přízemní atmosféře o 0.44 Bq.ra~3pro kritické obce Mydlovary a
Zbudov (kritičnost dána vzdáleností a převládajícími směry
větra). S uvážením, že oblenová aktivita radonu v přízemní
atmosféře je 1 až 10 Bq.m"3, <v Č.Budějovicích celoroční prOměr
ekvivalentní oblemové aktivity radonu v přízemní atmosféře v
r.1988 7.4 Bq.m~3. /6/. Je vypočtené zvýšení nutno považovat za
bezvýznamné. Všechna dosud provedená terénní měření vykazují
neovlivnění ob lemové aktivity radonu v atmosféře okolních obcí
vlivem odkališE Kl a K4. V současné době je připravován
dlouhodobé sledování atmosféry v okolních obcích, aby mohly b
postihnuty i event. krátkodobé stavy za nepříznivý
rozptylových podmínek.

Vysychající pláže odkal 1st zvláště neJsou-li zkrápěny.
se v suchých obdobích stávají zdrojem prašnosti. Průměrný roční
spad v nejbližších obcích má hodnotu 115 t.km~2r~1. Hygienický
limit C150 t. km"2, i—*> 1e nejméně v jednom měsíci za rok
překračován. Objemová aktivita dlouhodobých nuklidO záření alfa
v ovzduší okolních obcí je však na úrovni přírodního pozadí
CO.01 až 0.05 Bq.m" 3), což odpovídá i poměrně nízkým hodnotám v
ovzduší v prostoru odkal išť <0.2 až 0,4 Bq-m" 3).

Vnější ozáření bylo kontrolováno měřením příkonu
fotonového dávkového ekvivalentu lm nad terénem v závodu. na
plážích odkališt a v celém prostoru pásma hygienické ochrany.
Nejvyšší hodnoty dosahovaly (s výjimkou skládky) 10
uSv.h"1(pláž Kl). V obci Olešník byl umístěn termoluminiscenční
detektor se -čtvrtletním vyhodnocovacím intervalem, výsledky
jsou uvedeny v tab. 5 a odpovídají hodnotám přírodního pozadí v
daném regionu.

Tab.5.

Příkon fotonového dávk. ekvivalentu v obci
Olešník CTLD)

•• i

rok

1990

1991

1992

čtvrtletí

I
II
III
IV
I
II

III
IV
I

H* CuSv.h-1]

0. 101
0.092
0.107
0.113

TLD odcizen
0. 129
0.101
0.114
0. 115



R e k u l t i v a c e o d k a 1 i š K

V souvislosti s ukončenin zpracovávání uranové rudy
závoděn v r.1991 íe postupná rekultivace odkališť stěžejnín
úkolem závodu nynějšín i do budoucnosti. Rekultivace je obecne
velni technicky i finančně nárocnyn úkolen- Způsob rekultiace
nusí vycházet ze záněru následného využívání prostorů odkališť..
Dosavadní úvahy vylučují zerii;délské využití. Cílen rekultivace
nusí být. ncela bezpodmínečně, trvalá izolace deponií rnutu nd
ukolního prostředí. Izolovaný stav nusí postupné přestávat
záviset na dalších vkladech li cis ke- činnosti a nusí spolehlivě
odolávat vžen klinatlckyn vlivdn v danén regionu a v dlouhé
časové řadě. Průběžné a trvalé nonitúrovaní stavu odkali5t a
jejich vlivu na okolí je nutnou výchozí etapou pro další práce.
Monitorovací systéra nusí postihovat kontrolu všech znaných
vlivů, semena ovlivněni spodních vod. zenědělskýnh piid a
atnosfúry (prašnost. radon). S výsledky le třeba průběžně
seznanovat. obyvatele okolních nbci.

Post.upne odčerpáváni, čištění a vypouštění kalištních vod
-)•? předpnK laden přístupnosti (zemena necnnisnů) a tin vůbec
nožnosti realizace rpR-uJ ti vac í. Minoto trvalé odvodňovaní
vyznanně mobilisule niliůnv tun rnutu a onezuie riziko průsakO
hrází i ovlivnéni spodních vod. Povrch pláží. vznikající
saklesáVciiun vodní hladiny, nusí být ošetřen predevšín pro
získaní jf»ho soudržnosti. onezení prašnosti a snížení exhalace
radonu. Odkaliště hudou trvale pro obyvatele nepřístupná, proto
není nutne výrazne snižovat vnější ozářeni.

Prakticky jsou uplatňovány dva způsoby rekultivace:

1. dotace rnutu biologickým nateriálen s následným oseven
travin a testovánín růstu různých druhů lehličnanů, listnáčů
(zemena olše a břizaj a křovin,

2. plusne překrytí odvodněných pláží geotexti 1ieni a inertním
nateriálen, opět s cílen záklaau pro nízkou (krovinovou)
veoetaci. První způsob je prováděn na odkališti Kl. druhý na
K3.

Pozornost le nutno věnovat i tělesůn hrází na vzdušné straně, s
cílen zanezit erozi svahů a tin zvýšit jejich kompaktnost.

Z á v ě r

Výsledky noiu torování v okolí chenické úpravny MfiPE
prokazuii, že sledované zdroje nezvyšují úroveň ozáření
obyvatel nad hodnoty přírodního pozadí.

Přestože provoz ťipravny uranové rudy 7iž skončil, je nutno
lokalitě závodu i jeho okolí věnovat trvalou pozornost a
pokračovat v nonitorování. ZvláStnin úkoien pak je postupná
rpkult ivaee odkal i SK.
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Ing. MiloslAv
ÚHP UP Příbram

R i c h t e r Ing. D. S i r o
Z 14

t k o v á

HYGIENICKÉ ASPEKTY PROJEKTU PŘEPRACOVÁNÍ NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ
Z GALVANOVEN V CHEMICKÉ ÚPRAVNĚ DOLNÍ ROŽÍNKA

1. Uvod

Zneškodňovaní odpadních kalů z galvanoven není specifickým
problémem ČSFR. ale vyskytuje se ve všech zemích se st.ro!írenským
průmyslem. Bezodpadové technologie pokovování dosud neexistují.
Jsou sice známy některé technologie, které výrazně snižují objem
kalu např. recyklace kovů z oplachových vod. elektrodialytlcké
procesy apod.avšak pru převážnou většinu galvanoven v ČR okamžité
zavedení některé z těchto moderních metod představuje neúnosnou
výši nákladů. Napr. zavedení technologie Lancy u středně velké
galvanovny představuje investici více než 40 mil. korun.

Společenský a ekonomický tlak na producenty je však již nyní
dán zákonem č. 238/1991 Sb. o odpadech a zákonem ČNR č. 62/1992
Sb. o poplatcích za ukládání odpadů do životního prostředí.

Odpadní kaly z galvanoven jsou podle opatření FVŽP z
1.8.1991. kterým se vyhlašuje kategorizace a katalog odpadu,
zařazeny jako zvláštní, případně nebezpečné odpady.

2. Možnosti zneškodňování odpadních kalil

Neutralizační kaly. které vznikají při pokovovacích
procesech, představu 1 í neobyčejně pestrou směs organických i
anorganických látek, podle dostupných analytických podkladů se
jedná a směs více než 200 sloučenin. Tato skutečnost ovlivňuje
nejenom volbu hydrometalurgické technologie, ale nepochybně též
ovlivní i způsob detoxikace vzniklého konečného odpadu z této
linky.

Pomineme-li přímé ukládání kalu. je možno kaly míchat s
organickým odpadem a následně spalovat. Tento postup sice vede k
odstranění kyanidů, avšak neřeší problém toxických kovů, které
přecházejí v různých chemických formách do popelovín. Rovněž je
reálné riziko vzniku silně toxických spalin při nedodržení
spalovací teploty.

Uvažuje se též o použití kalů s nízkým obsahem kovů jako
příměsi při výrobě stavebních hmot. Při tepelném zpracování mají
vzniknout pevně vázané silikáty kovů. Doposud však tato netoda
nebyla v širším měřítku uplatněna a praktické zkušenosti s
účinností fixace kovových sloučenin nejsou k dispozici.

Uvedené postupy situací neřeší z hlediska celkové produkce
kalů. Komplexním řešením problematiky odpadů z galvanoven se
dosud, pokud je nám znáno, v CR prakticky nikdo nezabývá.

'• i



3- Příprava projektového řešení záaiěru

Počátkem roku 1991 byl na odborných pracovištích UHP UP
konzultován podnikatelský záměr Chemické úpravny (dále jen CHÚ)
Dolní Rozinka, který se zabýval hydroraetalurgickým přepracováním,
fixací a následným uložením neutralizačních kalů z galvanoven
Předložený podnikatelský záměr je prakticky prvním pokusem o
řešení tét.n ekologicky tíživé situace. Uvažované zpracování má
zabezpečit, kroné následného využití kalů jako druhotné suroviny,
tietaxikaiľi a převedení kalfl z kategorie nebezpečných do kategorie
nstatních odpadů.

Technicko-organizařní otázky spojené s hydroraeta1urgickou
technologií byly již diskutovány1-

Podnikatelský záměr CHÚ Dolní Rozinka byl časové rozložen
tak. 2e v první etapě byla realizována stavba neziskládky kalů,
na kterou by producenti mohli, při splnění vstupních podmínek,
přivážet kaly a vytvořit tak předprovozní zásobu vstupní suroviny
k vlastní hydroneta 1 urg i cke technologii. Současně t-.ín nqhla být.
řešena i otázka odpadového hospodářství z pohledu galvanoven,
netať dosavadní zpňsob skladovaní odpadních kalů v ČSFR je velni
často v rozporu neleň s požadavky na noderní technologie, ale i s
hygienickými požadavky na zdravé životní padmnky.

Provoz CHÚ pracuie ve zcela uzavřeném cyklu technologických
vod. Bylo by nožné využít více než 1 mil. n 3 volného úložného
prostoru v odkalištích. které byly vybudovány jako úložiště
neihezpečnýnh odpadů z výroby uranu s charakteristikou technicky
aaibezpečeného vodohospodářského díla a vybudovaným systémen
vnějších nomtorovao ich vrtů.

3

,1

4. Přeprava kalfl a přeiínací podaínky pro aeziskládku

PřeH zahájením zkušebního provozu neziskládky byly CHÚ
vypracovaný a organy státního dozoru schváleny zcela konkrétní
Imitující podninky. počínaje způsobem pfejímky kalů od
producentů včetně kontrolního nechanismu dodržování parametrů a
testu kvality vstupních kalfl, vymezením a kontrolou přepravních
tras od producentů ke zpracovateli. Byl zpracován provozní řád
přepravy, vzorkování a systém kontrolních analýz včetně
reklamačního postupu při nedodržení vstupních podmínek.

Již při atestačních analýzách. které provádí pracovníci ÚVR
Mníšek pod Brdy, nebyl pozitivní atest vydán 41% žadatelů pro
nesplnění přísných vstupních podmínek. Vlastní přejímací kontrole
v CHÚ dosud nevyhovělo 0.5% dodávek, napr. byly vráceny dodávky
fy MEZ Postřelnov pro vysoký obsah ropných látek, JAWA Týnec a
ESKA Cheb pro vysoké obsahy Cr 6 +.

Přepravu kaiů od producentů zajišťuje výhradaě závod Dopravy
a mechanizace D.Rozinka specielně upravenými vozidly, schválenými
hygienickou službou, po přepravních trasách, které vypracoval
Terplan ve smyslu Basilejských úmluv o pohybu nebezpečných odpadů
ve spolupráci s orgány ochrany ŽP a se souhlasem jednotlivých
•ístně příslušných hygienických orgánů.

Vstup do prostoru neziskládky je možný až po kontrolní
analýze každé jednotlivé dodávky. Při nesplnění vstupních limitů



je dodávka okamžitě vrácena producentovi. Pře:fjBací podmínky,
způsob vzorkování, zařazení každé dodávky do ješne ze sekcí na
základě výsledků přejímací analýzy jsou upraveny Pírovozníra řáděn
a podmínkami pro zimní provoz mezlskládky. Důraz je kladen na
speciální očistu vozidel, která opouštějí prostor aiez i skládky.

Limitní obsahy látek, které jsou rozhodujíc; =iro příjem kalů
ke zpracování v CHÚ jsou uvedeny v tabulce č. :.

Tab. 1 - Linitní obsahy cizorodých látek ve voduía výluhu, které
nepřipouští pří jen kalii ke zpracování

složka

CrO*

CNcelk.

Cd

Pb

Her

orq- váz. Cl

ropné látky

CHSK

normativ

0. 1

0.4

0.5

0.5

0.05

0.1

1.0

koncentrace [ng.l"1]
CHÚ ČSN 76 6505

0.1

0.4

0.5

0.5

0.1

1.0

:ai*:. 171/92 Sb.

0.2

1.0

0.5

0.5

0.2

300

Pro srovnání isou v tabulce též uvedeny lirâ v- těchto látek,
které jsou upraveny ČSN 75 6505 - Znečišťován; ndpadních vod
z povrchových úprav kovu a plastů a Nařízen.a vlády ČR í.
171/1992 Sb., kterýn se stanoví ukazatelé přípustného stupně
znečištění vod. Mino to bylo rozhodnutím zč:5-.;upce hlavního
hygienika ČR pro uranový průmysl závodu CHÚ sttiowena povinnost
sledovat obsah PCB a CHSK v kalech. Hygienick:a službou byla
doporučena limitní hodnota CHSK 250 mg/l.

Údaje o každém jednotlivém nákladu jsou eviôsvainy. Evidenční
listy obsahují údaje o producentovi, který se musí prokázat
vstupním atestem ÚVR Mníšek pod Brdy o vn:>:mostl kaiu k
přepracování, množství a analytické složení docáu/ky. způsob a
místo (sekce) uložení v prostoru meziskládkv Soubor těchto
pasportů je evidován dvěraa nezávislými způsoby - ;r«ačítačen a v
přejímací knize.

Podle obsahu využitelných barevných kovů rsoui kaly tříděny
do čtyř skupin a jsou skladovány v oddělených sekr:-T;h:

I. s obsahem více než 5% nědi, zauou, niklu
II. s obsahem 1 - 5 * mědi, zinku, ľii
III.s obsahem nad 1% zinku
IV. morírenské kaly
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Odběr vzorkfl určených ke vstupní analýze provádí nezávisle
na sobě producent při plnení přepravního kontejneru a přepravce
před příjmem u zpracovatele. Odebrané vzorky jsou uchovávány pro
případné reklamační řízení.

5. Hotiitorování nez i skládky a okolí kalojemu II - Zlatkov

Vlastní neziskládka se nachází v prostoru kalojemu II.
Zlatkov jako samostatná stavba s izolovaným podlažím. Toto
uspořádání umožňuje odděleně línání a kontrolu průsaků z
lednot. 1 ivýrrh sekcí. Tak je získávána zpětná informace o kvalitě
přejírnky kalfl a účinnosti vodného výluhu, případně informace o
průběhu chemických reakcí u deponovaných kalů.

Ještě před celkovým zakryt.in neziskládky bylo zachyceno
celkem cca 4 ni3 průsakových vnd. V průběhu ročního zkušebního
pravotu bylo z těchto průsakových vod odebráno devět vzorků k
analýze. Vybrané maximálni hodnoty z těchto analýz jsou uvedeny v
tabulce 2.

Tab- Vybrané naximální hodnoty škodlivin \* průsacích n
neziskládky - sekce I. - IV.

látka

Cr b*

CNceik.

NG2-

nd 2 +

Pb

Hq

rop- látky

pře j í nací nornat.lv

0. 1

0.4

1.0

0.5

0.5

0.05

1.0

I.

0.31

0. 16

•ia.2

0.05

0. 16

0.006

0.56

sekce
II. HI.

0. 16

23.6

0.11

0.24

0.002

0.24

*x

0.24

7.88

0.04

0-14

0.004

0.72

IV.

0.90

0. 19

49-6

0.06

0.15

0.005

0.48

Pozn.= xx - hodnota pod mezí stanovitelnosti

Pro srovnání jsou uvedeny též limitní hodnoty přejímacích
podmínek.

Jestliže vezmeme v úvahu objem a chemické prostředí
kalojemu, t.j. cca 17 mil. pH 8 - 9 , přítok průsaků z
neziskládky nemůže celkové složení kalojemů ovlivnit.

S přihlédnutím k výrazně ekologické závažnosti a s ohleden
na to, že obdobný záměr likvidace odpadních kala dosud v ČSFR
nebyl realizován, byl po dohodě s účastníky správního řízení
přijat mimořádně přísný režim kontrolních dnů zkušebního provozu
meziskládky.

Zajištěním provozu neziskládky a jeho možným ovlivněnín
životních podmínek a zdravotního stavu obyvatel okolí se mimo



líné zabývaly též expertízni studie odborníku CR, vedené doc.ing.
M. Pt?dlíkem, CSc. VŠCHT Praha, amerických odborníků An
Environnental Service Grnup ASTI - Vayne State University,
odborníků SZÚ Praha vedené MUDr. M. Zimovou, CSc. a oponentní
posudky ing. K. Drabiny. pracovníka Katedry ekologie VŠB Ostrava.

Bylo rozšířeno monitorování kalojemu s mezi skládkou.
Nu kontrolních dnech byly výsledky projednávány a hodnoceny.
Krone sledování okolí kalojemu se nonitoring rozšířil o kontrolní
budy přímo v obci Rožná. Možné ovlivnění povrchových a spodních
vod je sledováno systémem drenáží a vrtfl, sekundární prašnost je
sledována ve formě prašného spadu a polétavé prašnosti. V
současné době se provádí sledování prašnosti na 18 kontrolních
místech. Kromě stanovení prašnosti se provádí zjištění
koncentrace Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Cr, Hg, ale také U a Ra, aby bylo
možno odlišit vliv kaliště od místních 2droju prašnosti.

Požadavek omezení prašného úletu z meziskládky na minimální
nožnou míru je řešen zkrápěním otevřených ploch při navážení kalů

•

zakrytím veškerých ostatních ploch všech sekcí meziskládky
lií.

V průběhu ročního zkušebního provozu se hodnoty prašnosti
pohybovaly hluboko pod přípustnou hygienickou normou. Hodnoty
prašného spadu jsou uvedeny v tabulce č. 3.

Tah. 3 - Hodnoty prašného spadu

stanoviště

A

B

C

D

rozpětí hodnot v

1.31

0.49

0.07

0.05

g/m2.30 dnů (limit. - 12.5)

- 9.27

- 6.97

- 4. 65

- 6.0

Průměr naměřených hodnot se pohyboval okolo 3 g/in2 za 30
dnů. Pro těžké kovy hygienické limity, kromě Pb, dosud stanoveny
nebyly, zjištěné hodnoty těchto kovfl v prašném spadu se však
pohybovaly cca o čtyři rády níže než je limit prašného spadu.

Pro hodnocení povrchových vod jsou důležité profily v okolí
meziskládky IA, IB a profily PF-I a PF-III pro Zlatkovský potok v
úseku před a za štolu. profily PF-IV-1 a PF-VI-4 pro Nedvědičku
v úseku před a za zájmovým prostorem kalojemu II.
^k V průběhu zkušebního provozu meziskládky nedošlo k
překročení limitu pro neželezné kovy a anorganické soli. Naměřené
koncentrace se pohybovaly v jedné třetině až jedné polovině
stanovených limitů.

U podzemních vod jsou rozhodující pro sledování vlivu
meziskládky vrty v jejím bezprostředním okolí t.j. 50, 52, 53. V
tabulce č*. 4 jsou uvedeny hodnoty sledovaných Škodlivin a jsou
srovnány jednak s úrovní předprovozního stavu a jednak se
zákonnými přípustnými limity.



Tab. Srovnáni obsahu hygienicky závažných Škodlivin v
podzemních vodách před zahálen ín provozu a po rornín
zkušebním provozu meziskládky

složka

CN

Cd

Pb

H,

rop.
látky

poč.

zk.

poč.

zk.

poč.

zk.

poč.

zk.

POČ.

zk.

poč.

zk.

stav

prov.

stav

prov.

stav

prov.

stav

prov.

stav

prov.

stav

prov.

50

0.01

0.01

0.03

0.03

0.02

0.02

0. 1

0. 11

0.002

0.002

0.11

0.26

vrty
52

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

0. 1

0.11

0.002

0.002

0.02

0.29

končen

53

0.01

0.01

0.02

0.03

0.02

0.02

0. 1

0.1

0.002

0.002

0.11

0.26

trace [ng.I"1]

Met. pokyn
MŽP ČR

0. 1

0.2

0.01

0.2

0.002

1.0

171/92 Sb.

0.05

0.2

0.015 ]

0. 1

0.001

0.2

1
ě

Hodnota obsahu Cd. kterou stanoví Metodický pokyn, je nižší,
nežli mez citlivosti analytického stanovení. Zvýšený obsah
ropných látek byl vsak pozorován i u vrtů. které slouží iako
pozadí. Tato skutečnost je předmětem dalšího šetření.

V

6. Závěr

Když pomineme diskusi o tom, zda šest měsíců předprovozního
sledování a roční ověřovací provoz jsou dostatečnou dobou na
posouzení hydrogeologických poměřil okolí odkal i 3 tě ie možn
.považovat vypovídací schopnost celého monitorovacího svstému zí
vyhovující a umožňující signalizaci případných změn kvality
prostředí.

První etapě projektu přepracování neutralizačních kalů z
galvanoven - meziskládce, byla z hygienického hlediska i z
hlediska možného ovlivnění životního prostředí věnována mimořádná
pozornost. Dosavadní výsledky monitoringu prokázaly, že provozem
meziskládky k ovlivnění životního prostředí nedošlo.



Pokud by z jakéhokoliv důvodu nedošlo k hydronetalurgickému
přepracování již navezených kalů na meziskládku^ bude tento
nateriál zpracován havarijním způsoben t.j. detoxikován s
praktickýn zlikvidovánín kyanidů a převedením kovových sloučenin
do nerozpustné formy. Takto detoxi kovaný odpad by byl následné
uložen do prostoru odkaliště.

Vezněme-'. i v úvahu objem kalojemu bylo by uložené množství
kala z neziskládky. jedná se o cca 12 tis. tun, příspěvkem, který
nemůže celkové složení kalojemu ovlivnit.

Hygienická problematika pracovního prostředí linky
hydrometalurgi ckého zpracování kalů bude řešena v dalších
stupních projektové přípravy zpracovatelského záměru CHÚ D.
Rozinka.

Příloha:

1 Situační nákres kalo lemů a okolí se zakreslenými odběrovými
n ísty a vrty monitorovacího systému

neutralizačních kalů

Použi tá 1 i teratura:

1 Zacios J-: Hydrometalurgické zpracování
s obsahem barevných kovfl.
Sborník přednášek sekce O Symposia Hornická
Příbram ve vědě a technice: duben,1992. 157-162

2 Drablna K-: Oponentní stanovisko k průběhu zkušebního
provozu mezi skládky.
Kolaudační řízení stavby I - meziskládka. CHlí
Dolní Rozinka, červen. 1992

:i Zimová M. a kol.: Hodnocení zdravotního rizika neziskládky
neutralizačních kalů a jejich hydrometalurgického
zpracování v CHÚ uranové rudy Diamo D. Rozinka.
Studie, Státní zdravotní ústav Praha. květen. 1992

4 Slovák J. a kol.; Vyhodnocení vlivu meziskládky na životní
prostředí.
Zpráva OZ Ekologie Stráž p. R.. pracoviště Dolní
Rozinka, květen. 1992

' v ' . « •
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Mapa okol i odkališt I a II ZCHÚ Oolní Rozinka ÍOOOO

If

V y s v i t l i v k y :

4__, úroveň hladiny vody v odkallitích (stav v květnu 1992)

7 7 dílčí sektory nezisklédky galvanických kalů

^~/ pásmo hygienické ochrany kolen odkališt (lOOw a 250M)

—I—Monitorovací objekty (vrty*profily na povrchových tocích)

Á.Amíata aledovéní prainého apadu - měření probíhající

4 A místa sledovaní prašného spadu - nově instalovaná místa

9 c aista odběrů vzorků půd

sídla (vč. ZCHÚ a areálů šachet)

části pozemků zasahující do I„ PHO
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Ing. Jan N o v o t n ý , I n t e r p r o j e k t Praha

KRITICKÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ODKALIŠTĚ MAPE V NÁVAZNOSTI NA
REKULTIVACE

Hlavním důvodem umístění chemické úpravny uranových

rud do prostoru Mydlovar byla nosnost ukládání odhadního

rmutu z technologického urocesu do vytěžených povrchových

dolů na lignit(d31 Svatopluk,Olešník).

í J Chemická úpravna Ivlydlovary byla v činnosti oc: října

1962 do listopadu 1991.V tomto období zde bylo zpracováno

cca 17,5 mil.tun rudy,nevážené z těžebních oblastí (Pří o-

ram,Západní cechy,Jižní Čechy). í

Rozemletá ruda byla loužena roztokom kyseliny sírové ;

nebo roztokem sody.Z loužicích roztoků byl ionexy získá- ;

ván uranový koncentrát.Vyloupená rudninn byls hydraulicky i

dopravována do odkáli?t.Transportní voda.která výrazně o- %

vlivnuje okolní prostředí měla v době OTOVOZU následující f

základní ttarametry : celková mineralizace 15-31g/l I

obsah síranů 10-21g/l |

dusičnany 200-300ing/l |

pH 3,4-6,0 |

Celkový objem zbytkových volných vod se odhaduje na cca J

1 mil.m 3. • j
teologická a hvdrogeolo.eická stavba oblasti odkališt -j

Zájmová oblast je 2 regionálně -geologického hledis-

ks situována u severního okraje Budějovické pánve.V pod -

loží je kristalinikum,na němž je uložena sedimentární vý-

plň pánve.Proudění uodzemní vody v propustných vrstvách

sedimentární výplně je omezeno jejich malým plošnýmroasa-

hem.Předpokládá se,že hlubší zvodnělé kolektory podzem-

ních vod nejsou existencí odkališt ovlivněny.Tento před-

poklad bude dále ověřován zřízením dalších monitorovacích

Q

: i * - : | vrtů.

I



Skládané zbjrtky rudniny jsou z hlediska mechaniky zemin

zatříděné jako písek a hlinitý písek.Jemnej 31 frakce(víc

než 50-6)patří do kategorie prachové hlíny.S ukladanými

zbytky rudniny jsou do sedimentačního prostora odkaliiště

uklědány neutralizační kaly,vznikající na konci techcolo-

-_-i čirého nrocRsu oři neutralizaci roztoku kyseliny sírové

i louhu sodného.

Vnitřní struktur^ t51e~-T odknličt? ^

Hnut hydrsulieky ukládaný slavením z obvodu,vytváří

.rraéren '< mí?tu oibiru odsedinentovsne transportní vody í v

-•ly-dlcvarech plovoucí eeruací stanice) tři pá.°ma,charakte-

rizované odlišnými geomechanickýai vlaptnostni : •

- ob'/odov4 pásao .které bylo v celé dob? provozu naplavo-

váno přeror.era -:=lu nad '.írovní vody v pediiaentačnía v

prostoru odTcalištS.Jsou zde uloženy hrubší frakce rau-

tu. Podíl jemnýcii frakcí a neutrsliaačnich kalů je v dů-

sledku unéšsci =íly proudu transportní voay ?ilnč .=ní-

ŽGn.3ochází zde k hydraulickóau ořetřídění .Obvod .je te-

iy 'Inopnější.úhel vnitřního tření aaterišlu je vyšší, J

materiál z tuhnto oásiua je pronurtnajší " tedy odvod-

nit 3ln*ř .io oovo-.ových drenáží.ryto vlastnosti ve =véa ]

-o-ohrnii vytvářejí predpoklad .--tsoility tílc-sn odksli?tí5 4

- přechodová oá=~o navazuje na obvodové pá.=mo.Jeho říř- -^

ka je dána kolísáním hladiny vody v sedimentárním r>ro- !H

storu odkáli=tě(srážková Sinnost,technologické důvody).

?ři nižší hladině vody v sedinentačnía prostoru seplá-

že prodlužují smírem do odksliště pod Pklonfíin úhlu na-

plavování.?ři zvýšení vodní 'hladiny(přiblížení k obvo-

-vd)• ~.e pláž zkracuje.Důsledken je "znik rlochy,ve které

se .rtřídají vrstvy hrubších tííscitých podílů.upažených

n^d vodní hladinou.Sklon vr-rtevnatosti tohoto riásna je

pod úhlen naplavovaní pláží ke ítředu odkaligtě.

Povrch tohoto T>ásma je jen nepatrně tínorný.Materiál u-
kiádsn.ý hrnut í n do tohoto prOFtoru se nropadá až do



vytvorení rovnováhy mezi zstížeriío cizin materiálem s

vztlakovými pilami uloženého kalu.Vrstevnatá struktura

uklcněne ke středu odkaliřtě nedovoluje odvodnění toho-

to r>ópma co vnójšíhc propustného nlá?tě odkaliště$

- .střední pésno odkaliřtě obsahuje podíly jemných frakcí

rmutu a neutralizační kalyCve formě vloček'.Tyto kaly

jsou v procesu hydraulického ukládání na odkáli Stě u -

náSeny po Dovrchu t>láží a jsou ukládány ood vodou v se-

dimentačním crostoru odkáliště.Tímto Drocesem vzniká u

odksliřt hydroraetalurgických úuraven tixotropní jádro o

filtračních koeficientech kí.=l0~
8-10"11ia/noo.Při fil-

tračním koeficientu k.~=1.10-8in/sec je zdánlivá filtrač-

ní rychlost ů,8&4mm za den.Kaly uložené ve středním

pásmu odkaliSt? jsou prakticky neodvodnitelné a zůstá-

vají trvale neúno?né.(obr.D

Cíle_rekultivace_odkaliŘÍ_12APE

V rámci rekultivačních -orací je třeba :

a/ vytvořit technické bariérv omezující hmotnostní akti-
226

vitu Ha na oovrchu odkaligtě,

b/ vyloučit prašnost povrchu odkaliSt a tím zabránit ší-

ření radioaktivního prachu do okolí,

c/ zabránit vstupu transportního média kontaminace(sráž-

kové vody) do tělesa odkaliště,

d/ cnížit plošnou radonovou výdajnost oovrchu odkaliště,

e/ omezit vstup výluhových odkaliř-tních vod do podzem-

ních vod,

5/ zabezpečit dlouhodobou stabilitu tělesa odkslište vč.

jeho začlenění do okolní irajíny.

1/ Přijmout a realizovat ve shodě = vyjádřením "Bovodí

Vltava" variantu postupného chemického čistení nadbi-

lančních vod ale technologie tíEGA z l99G.Koční kaoa-

* íí citu této čistící stanice stanovit v souladu s oostu-
V

k
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pen sanačních orací na tělesech odk3lišt.

2/ Ve '-:+ř3dnía a v části přechodového pásma odkaliště vy-

tvořit pevnou strukturu ze zrnitých odoaďi(popel, sta-

vební adnad.heldovins).Materiál do těchto neúnosných

t>lcch odkališt lze dopravovat hrnutím z aeziskládky, u-

míst-r.é aa dnopnérn obvociu odkalištěCje nrovozovňno na

odlališti ve Stříži' ,nebo hydraulickou doxirrvou z po-

trv."ci na pontonechC zkoušeno ns odkaličti Dolní Hožía-

ka) .Ce taká nožné po.=t*anně -orodlužovat plavící potrubí

z obvodu za .střeáu onkaliřtě(použito při zaplňování po-

vrcřiovsno UÍ.^I.ÍÍÍÍC î-.'u nonilkovou pufuenzí v ľatsbanš-

Madsrsko).

2/ Nad oelou plochou -edinentsřniho prostoru vytvoril kry-

cí prvek z výše uvedených aateriálú,který bude nit ?tře-

chovití tvar(n?mecké preápipy požadují spád jfó). ľento

tvar elitainu.je důsledky následného nedání a zamezuje

dcdsteínc-au vsniku vsakovacích vodních ploch a unožnu-

tÍ3 odvedení zvÁž'kový'.'h vod nino těleso odkaliště.

4/ Vyrovnaný "oovrch křížcích •? sanačních zemin uaočŕ'i.ie

nyrrriektivně -Doložit tž-nící nrvek, drenážní %T-stvu pro

odvedení r̂-.?2'kových vod B krycí vrntvu -^"logicky oži-

vitelr.ých zemin.I v případě, Se by nebyl vybudován těs-

nící prvek povrchu,lze pouze zřízením vhodného rostlin-

ného pokryvu zvýšit evapotranspiraci a podstatne snížit

dotaci tělesa odkaliště srážkovou vodou.

5/ V průběhu zetnních or^cx provádět průběžně sledování

kontrolnic.n ačříci ch zařízení odkaliště o trvale provo-

zovat monitoring okolního životního pro;--trerií .'Ja z&kle-

•:? tohoto vyhodnocení lída.iů nonitorin^u pax. rozhodnout

o ukončeni sanačních prací neoo jejich doplnění.

f
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Ing.J.TylSer: AQUATSST Ostrava-líávrh opatření k odstraně-
ní staré rel iktní zátěže - 1991

Návrh onezování kontamináciu zátěže ze sta-
rých skládek -

řlévrh aetodického pokynu

MEGA - Vyzicunný s vývojový ústav s.p.StráS pod
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PRINCIPY A METODIKA REKULTIVACÍ ODKALIŠŤ PO TĚŽBĚ U-RUD

f

Odkaliště U-rud staré i současně provozované jsou
zdrojem reliktní kontaminační zátěže životního prostředí.
Jsou zdrojem aktuálního či potencionálního vstuuu nebez-
pečných škodlivých kontaminantu do životního prostředí.

Rizikovost kontaminační zátěže je komplexním pojmem.
Není dána pouze rizikovostí vlastního tělesa odkaliště,
ale hlavně možnostmi výstupů další komunikace kontaminan-
tu k příjemci.Proto při hodnocení rizikovosti je třeba
hodnotit tuto problematiku ve vzájemných vztazích jedno-
tlivých prvků.

Rizikovost je dána fyzikálními a chemickými charak-
teristikami. Hizikový potenciál odkaliště je dále určen
množstvím a koncentrací závadných látekCnařízení vlády
Čepké republiky z r.1992 o podrobnostech nakládání s od-
rody ? .

?ri hodnocení rizikovosti odkaliSt U-rud mají význsr:
ty Škodliviny,které mohou ohrožovat člověka i zvířenu vp-
tupcm io potravinového řetězce,nebo jsou rizikem při der-
mální či respirační absorbci.

Dalším rizikovým faktorem je škodlivost pro vegeta-
ci nebo pro další zájmy,chráněaé zvláštními předpisy.

Potencionální rizikovost odkališt U-rud se stává ak-
tuálním rizikem pro životní prostředí až tehdy,existují-
li podmínky pro výstup závadných látek kontaminantů ze
zdroje a pro jejich další transport a vytváří-li se před-
poklad kontaktu s možným příjemcem kontaminace.

Transportní cestou-komunikací-může být ovzduší,po-
vrchová voda,podzemní voda,půda,přímý kontakt nebo kon-
takt zprostředkovaný potravinovým řetězcem.Podmínky tran-
sportu jsou určovány v prvé řadě přírodními podmínkami



lokality odkaliště.

U odkališt U-rud lze podle situace ovlivňovat možnosti ta-

kovými technickými zabezpečeními,které vytvoří bariéru

transportu.

Technické bariéry mohou plnit svou funkci následujícími

způsoby :

- mohou bránit vstupu transportního média(vzduchu,vody,

přímý kontakt)do odkáliště5

- mohou bránit výstupu kontaminantu Si kontaminačního

transportního média ze zdroje do komunikace kontaminace^

- mohou bránit kontaktu kontaminantu s potencionálním M

příjemcem kontaminace až na konci transportní cesty. ™

Na straně příjemce kontaminační zátěže z odkalištš

nutno brát v úvahu možné toxikologické a další efekty.

V případě odkališt U-rud není prakticky realizovatelná

kvantitativní analýza vznikajícího kontaminantu a je na-

hrazována kvalitativním hodnocením charakteru využívání

úzesí na příslušné tran.-portní cestě do definované vzdá-

lenost.! on id

f Výchozím podkladem je soustředění údajů o území,kde je

odkališt? umístěno.Jedná se o :

- geomorfologii původního terénu
- údaje hydrologické

- údaje geologické

- převládající směry větrů
- údaje klimatologické
- údaje o hmotnostní aktivitě 2 2 6Ha

- údaje o plošné radonové výdajnosti
- údaje o stavebním řežení odkáli5t£
_- .údaje o ukládaném materiálu-kalu z hlediska mechanických,
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chemických,petrografických vlastností a jejich úpraven-

ských zpracováních,případně o změnách zpracovávaných

rud a technologií.Údaje o chemizmu a objemech volné vo-

dy

- provozní a manipulační řády,podle kterých byl^ odkališ-
tě v průběhu svého trvání provozováno,zejména programy
a rozsah technicko-bezpečnostního dohledu během provo-
zu sanovaného odkaliště

- údaje o havarijních situacích sanovaného odkaliště.
Jako základní a nezbytnou informaci je třeba považovat
výsledky dlouhodobého monitoringu.Jedná se o kontrolu ší-
rení kontaminece jednotlivými transportními cestamiípc-
vrchová a podzemní voda,ovzduší,doprava).

Na záklodě shrnutí všech výše uvedených podKadů je
třeba zhodnotit tyto faktory a jejich vzájemné vztahy *

1/ obsah odkaliště(charakter a vlastnosti odpadu a jeho

množství),

2/ přírodní podmínky lokality ovlivňující množství vstu-

pu kontaminantů do transportu,

3/ konstrukční barióry proti vftupu transportního méiia

do odkalištá,

4/ Iconstrukřní bariéry proti výptupu kontaminantů z od -

kaliště,

5/ přírodní podmínky dalšího transportu kontaminantů od

odkaliště,

6/ funkční využívání té složky životního prostředí,která

je nositelem transportu na cestě od odkaliště,

7/ objem technologické vody uvnitř sedimentačního prosto-

ru odkaliště.Technické a časové možnosti likvidace

těchto vod,

8/ při znalosti delšího časového horizontu odstavení pro-

vozu odkaliště U-rud změnit provozní řády odkaliště ,

případně ukládání haldoviny tak,aby byly jii v provoz-

• nich podmínkách závodu vytvářeny podmínky pro asanaci
• odkaliště. ..._-.- — _



Z vyhodnocení předchozího podkladového materiálu ob-
vykle vyplývá potřeba doplnění monitorovacího systému, u-
možňujicí následnou kontrolu účinnosti sanačních opatření
s předpokladem dlouhodobé funkce.Rovněž tak je třeba za-
jistit geodetické zaměření tělesa odkaliště včetně stano-
vení obsahu vody v sedimentačním prostoru odkaliště.

Etapa podrobného průzkumu je úvodním krokem reali -
začního postupu k omezování kontaminace na odkalištích
U-rud.Výsledky podrobného průzkumu jsou podkladem pro z-
pracovéni návrhové studie asanace,která je důležitým před-
stupněm vlastního asanačního projektu.

Obsahuje hodnocení prognózy Síření kontaminace a ri-
zikovou analýzu asanovaného odkaliště.Definuje cíle a kri-
teria asanace.Rozpracovává variantní návrh asanačních po-

= tv.pú včetnS jejich ekologického,technického a ekonomic-
kého vyhodnoceni.

Návrhovou studii asanace odkaliště by neměla zpraco-
vávat realizační asanační firma.

Návrhovou studii je třeba projednat s veřejnoprávní-
mi organizacemi,odbornými pracovišti a všemi dotčecýni
subjekty.

írojekt asanace rozpracovává definitivně zvolenou
alternativu a řeší detailně její realizaci.

li

V i
J
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VYHODNOCENÍ PROVOZU ODKA1IŠTĚ STRÁŽ - I. A II. STAVBA
Diamo s. p. StráS pod Ralskem je organizace zszývajicl se tSžbou

a opravou U-rud. Součásti celého technologického kc-piexu je Chemická

úpravna Stráž' p. R. , která zpracovává vstupní surovir.u do fáze poloto-

varu - žlutého kolace.

Odkal iStě>. které souvisí s hornickou Činností, js 'jýznamným antro-

A e n n l m prvkem, a proto mu byla vénována zvyser.s pozornost ji2 od

staaia projektové a předprojektové přípravy.

Hydrogeologická problematika odkalistg StráS F

již: od r. 1972, kdy byla vypracována 1. hydrogeolog!

kaiizaci kaiojexu ve Stráži p. R.. Přestože hydrogen.

ka.ity nebyly zhodnoceny jako příznivé pro zakládá:

!v podloží se nscnázeji propustné ccniacké pískovci

o -."vstavbe I. etapy. Tato etapa má plochu 93,5 ha e

i;.ř mil m 3 . Teleso odkalistě je tv^ořeno systémem -i

oc.<-oc:o"ych .-.rasi s áílici hrázi rozdělující zajmo--

na r.v-é fasti. Syst&si základních hrázi je doplněn :

U?'jn, V príbehu naplavovaní Cod r. 1980) byla kapac:

scvsna. sypáním svyšcvacich hrází až na kótu 323 m. r..

ravuje Konzervace I. etapy odkaliste. II. etapa od/

od r. 1991.

K hodnoceni hydrogeologických a hydrochemickych ;

tuzí hydrocreoloaické vrty, které byly postupne cc

H. je studována

rř.a zpráva pro lo-

cgické poměry lo-

.1 takového díla,

. bylo rozhodnuto

J 1 o2' nym pros t orejn

.^ladních sypaných

prostor (18? ha í

vstémem těsnicích

-.a odkaliste zvy-

•3. , kdy se přip—

aiiětě je plavena

caérS sloužily a

:-. 1972 budovány.

Základní prozkum se opíral o vrty HV-66,

221. kte-ry byl s přelivem.

ibsahy EL a SOj jsou uvedeny v tar-ulce e. 1.

?-~9, P-80, HV-82



Tabulka C. 1

rok odběru

RL (mg

5 Od (mg.

1972 i
I
i

t

í-i) !
i

i-t, I

HV-66

132,2

36,5

i

1
i

i

!

i
[

P-79
•

362,5

80,7

P-30

119,

40,

0

3

i

j HV-82

1 158.5

! 45,6

J-2

459

27

11

,6

,4 !
!
t

V r. 1974 byl vybudován novy monitorovací systém vrtů P-391 až

P-4B2. Lokalizace vrtô vycházela z návrhu Dr. Pekárka,vlastni projekt

spracovala SG Praha, technické prace realizoval GEOTEST Brno. Průměrná

hloufaka vrtô je okolo 25 m, jen vrty P-395 a P-396 jsou cca 40 m

boké. Povodni chemismus vod je uveden v tab. č. 2.

T a b u l k a C. 2

n*odberu 1972

C

Sit

P-391 P-392 i P-393 i P-394 I P-395 í P-396 i P-367 ! P-39S | P-399

62 i 283

24 | 19

1S6

.; ; 1 i • 1
i l : ; ; i
í 140 I 27! ! 407 : 316 i 300 I 482

J j 1 i 4 j58 103 110 108

P-400 í M01

363 355

72

P-402 I

171

64

Sledováni chemismu vod na těchto vrtech probíhalo v letech i 978 3±.

1979 a 1982 až 1987 s četnosti i2 x za rek. Období 1979-82 není řádné

zdokumentováno.

DalSí hydrogeologické prOzkumné práce byly prováděny v r. 1988 ja-

ko součást inženýrskogeologického a hydrogeologického prozkumu Fro II.

etapu odkalistě. V rámci těchto prací byio krome inzenyrskogecic

kých vrtô vystrojených PEL paSnici pro učeiy pozorováni hladiny

vody, odvrt.áno 7 hydrogeologických vrt.2 IV-i až IV—5, J-l a J-2

o hloubce 21 až 96 m. které mely za úCel ověření hydrogeologických po-

v okolí II. etapy odkal iste.

Vysiedky chemických analýz z téchte vrtá jsou v tabulce č. 3-K

dispozici jsou výsledky laboratoři VVÚ 3t:-aiĚ p. R. dnes MEGA a u vrtu

IV-4 ze 3G Praha.



Tabulka C. 3

r. odběru i972

RL í mg.l-i j

SO4 (mo.i-i)

IV-1

215

<5

IV-2

101

38

IV-3

210

49

IV-4 IV-4
1
1

319

149

305.4

139,3

IV-5

266

72

J-1

1674

1114

J-2

239

34

Tučně vyznačeno - výsledky SG Praha

V závěrečné práci /I/ bylo doporučeno doplnit systém monitorovacích

vrtů o další objekty. Tyto vrty byly vybudovány v roce 1990 tak, jak

ředpokládal projekt dalSích průzkumných práci SG Praha pro zpracování

lydrogeologickeho modelu. Byly to Sirokoproiiiove hydrogeologické vrty

PM-i. PM-3 a PM-5 a stihlé vrty MPS-1 a MPS-4 realizované UP ř.ynoltice

a vrty TECK-1,2.3 odvrtané UD Hamr.

Chemismus vod zjištěný při čerpacích zkouškách je uveden v tabulce

•-. 4.

Tabulka c. 4

rok

HL

í SO
1

cdbéru

•.mg.

t ;UI5.

137

1- 1

l-i

2

)

PM-1

252

121

PM-3 ;

S94 :

S3 i

PM-5

156

23

MPS-4

4Ú7

99 i

THCK-i j
1

420 j

202 I

TrCK-4

550

97

Vzhledem k výstavbě II. etapy odkaliStě musely být zrušeny vrty

J-1. J-2. P-391. P-392, P-393. P-395. Místo těchto vrtů byl systém do-

pinen o vrty v "abuice S. 4. Vrt P-399 byl sniäen v době výstavby ben-

řzínové stanice a nelze ho obnovit.

Na základě zhodnoceni hydrogeologické situace ve zprávě í 1) bylo

od r. 1938 přistoupeno k systematickému sledcvár.i hydrochemisniu podzem-

ních vod v okoii odkaiistě Stráž p. R.. Základem je monitorovací siť

hydrogeologických vrtS, která je doplněna sledovaním chemismu vod po-

vrchových a průsakových z odkaiistě.



Prôsakovó vody jsou sledovány v drenážních stružkách obvodových

prlÄopô prípadne na pozorovacích vrtech řady PJ. Odběr z v'rtô řady P J

je pouze statický a výsledky jsou tedy orientaCní. Reprezentativní od-

ber? jsou prováděny Čerpáním na základní monitorovací síti s tím. £e

vrtř IV-2, 3 a 4 jsou vystrojeny tak. Se přesný metodicky postup in-

terwalového čerpání nelze dodržet i obsahují tzv. vloženou výstroj;. ;

Povr-chové vody jsou reprezentovaný vzorky BAŽINA. Stružka ZHUF-J, '

Stroi2ka-S. MELIORACE a Sediický potok.

Zhodnoceni vývoje chemismu podzemních vod, povrchových vod a pr&-

saiovych vod v parametru SO4 je uvedeno v grafech.

Parametr S0« byl z hlediska znečištění vlivem odkaliště přijat ja-

ko indikátor. SG Praha na tento parametr i-ovnSS zpracovala hydroche-

rni dté modely. ^

V grafech jsou znázorněna ta odběrná místa, která jsou 2 hlediska

polohy k odkalisti nejdäieáitéjšl. Situace odborných míst je uvedena

v Fffi 1 . £. 1.

Z uvedených grafO vyplýva, že v podzemních vodách za ceié sledova-

né období nepřesáhl obsah SC4 ve vodách hodnotu 250 mg.I"1 s výjimkou

jednoho odběru u vrtu P-59S.

Obsah 3O4 v povrchových vodách nejvíce kolísá v Sedlickem potoce.

Je to dano podmínkami výstavby zabezpečeni odkalistě drenaSr.nr.i příhc-

py. Pro tento případ byio vodohospodářskými orgány povolen, limit pt-r

vypouäténl SO4 = 600 rag.i-i. který byl dodrisn.

Charakter prôsakových vod dokladuji qrraíý STRUŽKA-JIH a ?J-ii2.

Tyta vody jsou sváděny do čerpací stanice a odtud přečerpávaný spět na

odkal iStě.

Chemismus vod v okolí odkaliStě bude i nadále sledován a vyhodno-

aby bylo mošno včas přijmout opatřeni v připadl zhoršeni jakcs-

ti TOd.

Literatura:

/I/ Hercik, F. /198S/ : Závírečná zprava o inženýrsko-geoloaickés.i a

hydrcgeologickém prízKurau pro rozšířeni

odkaiiSts CHUUP ve Stráži p. R. , SG Prar.s..

/2/ Knezínek. V. /1972/: Předbeaná zpráva o terénním a archivním

setřeni pro kalojem </ prostoru Sedlichehc

rybr.ika u obce Stráž p. R. , SG Praha.
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Situace odkaliště CHU Stráž
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODKALlSŤ PRO NEUMOVOU ČINNOST -UKLÁDÁNÍ
GALVANICKÝCH KALŮ NA ZÁVODĚ CHEMICKÁ ÚPRAVNA

Při výstavbě závodu Chemická úpravna byl v roce 1968

vybudován a uveden do provozu první kalojem. Za 25 let provozu

se tento kalojem téměř naplnil přes to, že byly 4 krát zvy-

šovány jeho sypané hráze. Dnes je v kalojemu uloženo 11

milionů tun kalů společně se 4 mil. m cirkulační vody.

Opravna je vybudována ve 3. ochranném pásiru vod a techno-

logické schema úpravny je projektováno jako uzavřený vodní

systém se zákazem vypouštět aktivní odpadní vody mimo okruhy.

Proto byl přísně rozdělen systém odpadních vod tak, aby

aktivní vody, vracené do kalojemu, byly minimalizovány a

nemohlo dojít ke zvýšení jejich množství na úkor deštových

nebo sociálních odpadních vod.

Po několika letech provozu úpravny bylo zjištěno, že

projektovaná vyrovnaná bilance vod není udržitelná. Kal

se ukládal s menším množstvím vod než se očekávalo, rovněž

prameny uvnitř prostoru kaliště a rozdíl mezi srážkami a

odparem trvale zvyšují aktivum bilance vod. Objem kaliště

se plnil vodou, což je technologicky nepřípustné a úpravna

stála před rozhodnutím; buď zastavit provoz, nebo vybudovat

nové kaliště jako zásobník nadbilanční vody a odparku pro

jejich pozdější likvidaci. •

Proto byla v roce 1976 do provozu uvedena odpařovací

stanice s výkonem k dnešnímu dni až 40 m nástřiku za hodinu

a v roce 1980 vybudován druhý kalojem s hrázemi, které mají

asfaltobetonove těsnění zakotvené do podloží. Při odpařování

provozních roztoků se získává krystalický síran sodný, vy-

užívaný firmou Procter and Gamble pro výrobu pracích

prostředků. Solný zbytek se znovu využívá v provozu.

Roční množství o které snižujeme vodní bilanci v cirku-

lačním okruhu je 200 000 m . Bohužel, provoz odparky je

vázán na hlavní výrobu a tak její nižší využití (60 %) limi-

tuje i zpracování vod.

I



Tento úvod byl nutný pro pochopení toho, že druhý

kalojem, po zkušebním provozu, není za dnešního stavu pro

výrobu potřebný. Vládní usnesení 533 z 20. 12. 1991 stanovuje

provoz úpravny do roku 1996 a to v rozsahu, pro který 1.

kalojem postačuje.

Hlavní výhodou 2. kalojemu pro využití v neuranové

činnosti je již vybudovaná monitorovací sít vrtů a časová

řada analýz od roku 1980. Vybudováni meziskládky ve vnitřním

prostoru tohoto kaliště tuto řadu využívá v plném rozsahu

s tím, že rozsah analýz, byl rozšířen o látky, které by se

ze skladovaných galvanických kalů do vod kalojemu

vy louži t.

Výstavba této meziskládky byla realizována ve velmi

krátké době. Zahrnuje 4 sektory pro různé druhy kalů, při

čemž v každém sektoru je plocha 400 m vybavena pod vyrovná-

vacím násypem folií a rozbory průsakových vod byly zařazeny

do trvalého monitoringu meziskládky. Jednotlivé sekce jsou

překrývány plachtou a zároveň je instalován postřik pro

zamezení prašnosti vodou z rybníka mimo cirkulační okruh

kalištních vod.

Heziskládka je vybavena rampou pro očistu vozidel.

Použitá voda stéká přes jímku do kaliště. V zimním období

je používaná ohřátá voda - při poklesu venkovních teplot

pod -10°C je zastaveno navážení.

Objem prostor dovolí uskladnit 43 tis. m kalů. Mezi-

skládka vyhověla náročnému ročnímu zkušebnímu provozu a

je na dobu 5 let povolena k trvalému provozu. Po těchto

pěti letech bude meziskládka zrušena, uskladněné galvanické

kaly zpracuje technologické zařízeni na soli jednotlivýc

kovů, zbytek bude detoxikován a uložen v kalojemu 2. P"!

zahájení provozu této technologie a později bude dovoz kalů

pokračovat, ale budou zpracovávány přímo, bez meziskladovani.

V průběhu všech správních jednání se jako nejpodstatnější

faktory projevily: nedostatek schválených zákonů a vyhlášek

a podcenění přípravné práce s občany obce Rožná.



Chybějící zákony a vyhlášky vedou ke značnému posunu

v předpokládaných termínech realizace a k často neúnosnému

množství jednání a prací, pro které výrobní závod nemá dosta-

tečné zázemí pracovníků. Bohužel ještě neexistují soukromé

firmy, kterým by bylo možné tuto práci svěřit.

Připravit takovou podnikatelskou aktivitu jednáním

s občany obce, na jejímž katastru úpravna pracuje vyžaduje

daleko rozsáhlejší přípravu, než se kterou jsme počítali.

Účast na veřejných schůzích a jednáních představenstva obce

nestačí. V obci se vytvořila ihned po zahájení zkušebního

provozu meziskládky občanská iniciativa, která zastupovala

Jvíce než polovinu občanů (na první protestní petici 340

při druhé 370 podpisů) s hlavním požadavkem: "Zastavit provoz

meziskládky". Rok intenzivní práce několika komisí, americké

firmy ASTI a české firmy MEGA, hlavního hygienika a všech

ostatních zúčastněných vedl k tomu, že byly zodpovězeny

všechny otázky, které občanská iniciativa položila a zároveň

bylo potvrzeno, že její provoz neohrožuje životní prostředí

a zdraví obyvatel.

Jedna z podmínek, kterou musí provozovatel meziskládky

splnit je výstavba detoxikační linky v předstihu před do-

končením výstavby technologie na získávání kovů. Je pojistkou

pro případ, že z jakýchkoliv důvodů k uvedení této technologie

do provozu nedojde a musí zajistit likvidaci kyanidů v kalech

obsažených a převod kovů do formy, která je bezpečil na

kalojemu uložitelná.

Závažnou povinností je vyhovět všem zákonným požadavr.<L.;,

na svoz galvanických kalů. I zde se teprve legislativa do-

^končuje. Ale svoz z různých míst ČSFR vyžaduje definování

sovolených tras, opatření při dopravě a přípravu obsluhy

souprav.
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NÁVRH TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ VOD BOLU CHEMICKÉ TĚŽBY LOŽISKA STRÁŽ

Uvoci

Qd konce 6O.let se v sirslm okol i Hamru na Jezeře

a títraSe pod Kalskem rozvíjí Československý uranový průmysl

te2bu uranu pomocí rtvou souoSínřch dobývacích metod a to

klasickou hlubinnou těžbou a metodou chemického lou£ení ve

vrstve "in situ" (t.zv. chemická těžba). Jak vyplývá

z podrobných analýz bouŕasiiého stavu loAiska, provedených

tŔrebnim savnctcm TÚU Stré? i nezávislými organizacemi, dalsl

postup Sinnosti CSLIR v severních Čechách je determinován

vyřešením likvidace loužicích roztoků chemické těžby a dalších

roztoků, kterů v důsledku činnosti chemické teíby vznikají.

Současný stav

Kromě rae-3nýcli neutrálních vod Ire v prostoru ložiska

vymajit riva základní tyDy kyselých ro.»tokfl, jsou to:

- ľ.yselŕ rostony, i>richA;-cj írl '̂ e v t.C-lpíití lo?mka. Tyto

roztoky s»? vv^naCuil vysokou soinnstí a kyselosti.

vypracovaní vliorticŕ t.crlmalricjio je klířovým problé-me-m sanace,

- kysele roztoky.. vznikající únikem a naředžním kyselých

roztoků z telesa ložiska.V současné dobe tento typ

představují t.zv.kysele důlní vody a kontaminované turonské

vody s koncentrací kontaminantfl cca o 1 řád ni?sí, než

provozní roztoky ložiska.

Kvalita jednotlivých rozt.okťl je uvedena v příloze I.

Zřadftns provozní roztoky jsou v současnosti vyvadény

jako kysele zasolené roztoky a ciCteny na neutralizačních

stanicích neutralisaCnl technologií a technologií odbourání

amonného iontu oxidaci chlorem. Vyčíslený roztok obsahuje

především síran vápenatý a vodorozpustne soli, tvořené



kat i on T. y hla, K a anianty blJ», NU,., U l .

Koncentrované roztoky podzemního loužoni nejsou

v současné dobí Cistftny.

Podmínky pro asanaci Io2i£.ka jsou nasleduj í c i :

a) ve vSsch Drloadech jti nezbytní! vvvádôt 2 ložisKa 4- 5

m-VoiiM. koncentrovaných roztoků. aby byla dodrŕena

oodmlnkd plnene sLaoi u z a c e , reso. amenťSovAní oiochy

ložiska

h) postupná redukce obsahu sol i v ložisku, a to variantné:

1) vyčľSt!?ni vyvAriônôho oOiemu z ložiska na kval itu,

umožňující v poíadovanóm mnoíství vynoufitŕní vod rtu

veřejní vociotoře a seoarace části solných sloiek 2

vyvóiciŕné-ho oijeniu s j e j i c h ná&lf?dnV'in vyuíitint, rosp.

uložsnim. NesenarnvanA Část solnnsti íif? vt i r i í í do

centra loSiska, podíl s;e|jarovanýrh složek určuje

aktuální stdv techniky sianaračních prncesd.

2) vyčiíitrní ve-Skerrhti vyváděného objemu 2 ložiska na

kv.iiitu. umožňující vypou4tftní vod do vrtřejné

vortutefe ČI «i€.-|iarč»co veCkcrýcľi oolnýrh složek s j e j i c h

'n vyuSitím. rRsn. ulnSi-ním.

noraťavlíoiii řcclimiionickrha řcitíiil j e

splnrní jAvajnytn MkAjatelů, t . j . íimotnu^tní rtotrfci?

vy|iouS.třnými kontanuričint y d jakost vyťiétďmr vody.

podmínkou j e požadavek, aby v procesu čiAtftní nevznikaly

takovŕ kciMPŕYiŕ od|>ady (nebo produkty), jpjichž likvidace neho

uplatnění by bylo technicky, technologicky nebo ekonomicky

nerealizovatelné neho by likvidace novýrh od pad A předst.avcivala

neiimrrnou 2.4t*2 pro Sivotní prostředí.

Vyt y gen i «.niŕru

Pro stanovení celfcovr koncepce j e rozhoduj l e i výbor

základní metody, która musí splňovat požadavky, specifikované

vý£e. K ře?»&ní problematiky byly postupnA analyzovaný

a hodnoceny Jak metody, vycházející z hyilroiytických postupů,



•f aK met DO v cnemicKc-iio mspnyrstvi a tyzik&lni* rheniicke niPtoav,

jejichž použití j e v ČSFR dosud oiedmélé.

Klasická' metoda Cist.e-ní vod postuonou neutralizací

výstupními parametry nozarucuje ooS.idavky na kvalitu

vypoustŕnŕ vody. Zejména tato skut.ernost vedla k vytyčeni

alternativní cresty, JSÍJÍŽ postupné kroKy jsou následující:

- maximální ekonomické sakoncentrovánl roatokfl vhodí.ými

metQtJ.imi cíle charakteru roztoku. DiluAt musí snlňnvdL

podmínku možnost i pŕímčho vynoufitrni do vociot ef e

- využití koncentr/itO, altarnativnft senrace jednotlivých

u2itknvych komt'Oiirnt z koncentržtu a j e j i c h přtvod na

knmerfnů ihnilnotitfilnr nrodukty.

Orient adrií oblast apl ikovat.pXncjr.t i jednotlivých

koncentriičních metod j e uvedena na d b r . l . Z hlďdi^ka snlnehn

clo?£?ni, koiiĽĽiítracc i ostatnirh vlastnosti konrpnt.rovanynh

rojtcikn j e prakticky vyloučeno noužltí memhrAnových procesä,

mrtod salof mých na výmŕnŕ i oni ft (s výjimkou uranii)

i chsiiuckých nirjtod, ktar.'? jí»fiu použitelní? pro

ú f f i y , i r j niť-oi-. k udsi ranřn j risdjŕt i rnptciku a |inc). prn

ro.".nKy ur.u^rtA v ijvaliu metnn.i r^v^r^rií uiiiiirt.1. y. <->v

cleít roo-aivi- y. hVo nliUtt hunn-Hitríici' i>dU nail cca Ht)

1;-^' UVIJÚV.TÍ. ntiaií1 '; niln.jrovAním.

Sfiirtrovcstplnr !5lo?ky v kniice;rttrctt.n jsou

z Ľhŕ?niickt!lH3 sloäsní roztotefl. Jsou to pi»ed«vSim podvojné

sírany jpdnomnciirhti a trojmficnehn kovu, jednoduché sírany

AI.FCÍ, sírany tňäkýct* hovfl, kysulina aírovA. Uali í technológie

sppararc a ^pjmrna přepracovaní není dptinitivnft stanovena

a bude postupní* upřesňovaná v návaznosti na poloprovozní

výsledky výzkumu, market, incjovr studii? a d a l i í okolnosti.

WAvrh technolnote

Na zaklade rozhoru moSnoati jednotlivých metod,

nnSadavkQ na jakost produktA, výslfidkfi konzultací se

sper. iali?ovanými firmami byla navr řena a nadále? j e



rozpracovávána kombinovaná metoda. Vych&zl ze zpracováni

vyváděných rn:tokň mel or) ami reversní osmozy a oarjarenl

s k v a l i t a t i v n í zaručeným výstupním proudem a ze seoarace

a využití jednotlivých zájmových komuonent z koncentrovaného

roztoku. Zahrnuje zAkiadnl ODärdCe:

- odstranili í uranu a radia

- prerikoncentrnv.ini sřeúůnycli roztoku reverzní osmozou

- d a l i í koncentrovaní roľt.oku MtU met úctou

- zvýšení stuone zahustení ortDarsním MSK metodou

- ?nracování koncentrátu - krystal izace kamence a ji?ho prevod

na komerční prerlukty. krystal izace a orld&laní smésnych

siranfl, kalcinace soli SP zpracováním odplynfl.

Schema j e ooroti kiaaic -. varianto

a (jŕPdpokládA maSnast realizace rady portvarjant. Jejich

společným znakom Je zakoncsiitrování kapalné f<lzr? v počátku

nrtsoXovarlho procesu ČÍ sopnrace jednot livých komponent,

z konĽf?ntrnV"»nKího rnztoku.

ŕ—t.prhnulnajrkť- schema J P prc?dt»ftřne navr řeno

sarrirí na íonfaj.'ii, oríst ranŕrii Ra spulusrčtS en Im

uir.tnu r.-itlnatňhu a síranu narn-it.'ího v mlizftaných

c následným oflrtflpníni crciír-f

^•ihuStftn í roztoku na orip.irce. PřatlprjklAci^i ä«

komf-rffne rtoistuiiitelio zaflzcni v kombinaci dvou t.ypA

technoirujxckého zařízeni:

1) (jŕo>d7ahu£t.ŕní na zaŕíireni t.ypu M£D, 2ahufitPnl na objem

cca 0.6b

2) zahustení na hodnotu O.lOO-U.12ä na vícestupňové vakuové

odparce

zpracováni odparku krystalizarí 1 E prípadnou následnou

rekrystal izací, krystal izace strantl I I za chlazení bude

provedeno v b£2ných, konw*rcn# dostupných aparátech.

dalSi zahust&ní odparku na 4O- 7OX/ní kyselinu sírovou,

krystalizacp solí



i l vviou**onVc:h s.011. FŕrdheSnč jr; navrícnn tepelné

?nracovam s výrobou oxiafl hJ ínlku räanéi ťistot.y a výroba

Kvseiiny sirovo z oaolynu.

Zjcrtnudii&pnŕ> proudové? schema j e iivpctpno na oi-ir.l l.

neao v moi1«iovéin merítku j<5au dn

úrovni ravé-reiiy oprrace apuranu'íiĽĽ a od&t raiiťSn 1 radia,

krystal l ince a iahu'Stôní. rernílní1 rozkl-io vyloučeních sol í j e

|jrftmys.lov«í- ovládnut, í itejnŕ jako vyrnha Kyseliny sirové

2 octoiynrt. J»5 |irnvíirtf»rta pŕsrth52nA celková tťioeln.1 bilanre

ncJiišíraviiii 1 , i-aiiuitfuvatii kyseliny a t.cřiiRlrirho roakladu s o l i .

Vlacitní výst.-jvb-a a« vr? dvou

- ~ zahniujt* r e a l i z a c i tcchfiolot»n? po U;E>1

t . j . vŕ iť ivbu 41 L. ripravii potrebných t«fi*.'lnýr:h vírlrojťl, v lastni

orliičirku c. kundnnzál ním tiocpoclÄŕst vim ä fact. aaŕízpni uro

Lien.ir^ci rninijiftti^nýcii l.it«=>k JU í.ihuítftn^ho ro^tukn. finní-ntí

1. f t any j r :- aŕ t:-. t*> 1 i nrn knnr:c?nt rnvAni i"ŕc»rtftnychi roľt.nKÍ

«!t?Lnfluii r f v ŕ r -'.ri i usniů/y.

-t i i i - . t 2.— • a n r n i i j f i t t ; j 4 j ' c iiíciŕ'3 en J r r v m i í t P-i:vc! i lotc^k

-, n'in.iurniu rtiKrv-stal j.;:,ii: i jrmluktíi. nrlntr.Tn^n; kr yst.iJ.nvr

v(«Sy kdlciiini./ o t cr at i c!-; f1 mrluÍĽi i i rttvřiyňral uvcinýiiit kryiitůlfl.

inr.iLov.ln í oilniynn, nh-jahujlcltih rjrni.lukty ap.ilctvAní paliva,

NIT,, a 5H.J GP prr-'ripokládá n« kysf.-l xmt aírovnu.

Pro crtlkuv^! poíiouzcjni so ukazuje rozhorluj 1cí:

1) Varianta ŕ<?ôí v plném rozsahu hycíresulickou situaci na

loJSisku a v i . etape ŕíAstoffnŕ vyvadění s n i l . ZaruCujR

s|Kilehlive> ve«kt»rŕ poSadovanŕ parametry výstupu.

2) Technoloriie dáva pŕsrl poklady dalšího Širokého rozvoj*

návazných technolog i í |iro st-paraci konipnnent ^ roztoku, a to

v návaznosti n.a aktuAlní nof.nmii trhu.

3) TtíchnoloyiR jo nertároCná na pomornŕ chemikálie. Vykazuje?

n.iraky.



Příloha I

Pŕehlad chemického složení roztoka

jednotky: pH ... be
Ra ... Bq/1
ostatní ... g/m 3

typ I
II
III

koncentované roztoky z centra ložiska
turonské kontaminované vody
kyselé důlní vody

typ II III

pH

celková
solnost

NO,-

F

P

Si

AI

Fe

NH„ •

K

Na

Mg

Ca

Zn

Ni

Cr

U

Ra

1.5

64000-100000

45000-80000-

900-1400

200-250

5O-8O

60-100

4000-6000

1500-2000

1OOO-15OO

60-80

10-20

4O-6O

200-250

34-45

20-25

1O-15 •

1-2

5O-9O

.3-5.7

300-2000
130-15OO

15-300

0.5-7

0.05-4

2-400

3-13

4-13
5-4O

20-25O

0.2-2.5

O.1-1.5

0.1-3

2.2-2.8

3000-4300

2OOO-33OO
5-10

10-20

250-430

50-110

70-90
3-15

4-15
20-30
6O-1OO

8-10

2-4

5

55

€

j

• ŕ

a - včetně voIn* H=SCU IS 000-30 000 g/•=



obr. I
Náklady na výrobu 1 t čisté vody

náklady Uf /t

elektrodlalýza

1 10
koncentrace g/l

100

odpařování iontová výměna reverzní osmóza



obr. II
Zjednodušené blokové schéma technologie čištění vod

zřadiná roztoky reverzní
osmóza

-n produkt I

PalivoUivo |
kotel

deareaca
"1

koncentrované roztoky
1

odpaření

kryatallzaca
III

Palivo

Palivo

chladli

T
kondanzaci

produkt II

odparka

H2SO4

kryatallzaca
II

aui«nf

I

kryatallzace
I

Palivo
auianf auianí

kaícinaca
* Palivo *

kalcinaca kalcinaoa

odpad
i r

odplyny AI2O3 techn. AI2O3

Palivo

Palivo
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SOUČASNÁ SITUACE V LIKVIDACI ODPADŮ
Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostřed!

se neustále zvyšují a zasahují stále Sirši oblasti

působení člověka.

Problematika ochrany některých složek ochrany

životního prostředí, jako voda a ovzduší, byla v minulosti

řešena, i když ne vždy optimálnia způsobe*. Avšak právě

v oblasti odpadů ze všech sfér našt činnosti, jejich

ekologicky únosného využíváni nebo zneškodňováni, mnohé

dlužíme nejen sobS, ale především příštím generacím.

Oosavadni praxe při manipulaci, využívání a zneškodňo-

váni odpadů u nás nerespektuje současné potřeby moderní

společnouti^ snahy o zachováni ekologické stability krajiny

ani zkušenosti a trendy vyspělých průmyslových stát;ů

v oblasti hospodaření s odapdy. Množství odpadů neustále

stoupá, a to jak v průmyslu, ale i v domácnostech, a přitom

tyto odpady jsou často zdrojem druhotných surovin i dalších

materiálů, které lze dále využít v mnoha oblastech naší

činnosti. Využíváni těchto odpadů je o to důležitější, že

zdroje prvotních surovin jsou mnohdy před vyčerpáním.

Federální shromážděni ČSFR dne 22.5 1991 schválilo

Zákon o odpadech, který navazuje na legislativu zemí

* Evropského společenství. Jeho cílem a smyslem je zabezpečit

minimalizaci produkce odpadů, zajistit maximální vy-

užití druhotných surovin a ekologicky únosné a bezpečné

zneškodnění odpadů, které již nelze jiným způsobem

dále využit.

Při rozsáhlé a velmi různorodé činnosti DIAMO s.p.

vzniklo v severočeské oblasti za rok 1991 13.404 t odpadů

všech druhů. K tomuto číslu se dospělo při vůbec první



prováděné evidenci odpadů, která sloužila pro vypracování
programů odpadového hospodářství těžebných i doprovodných
závodů a středisek. Z tohoto množství je podle kategori-
zace evidování jako ostatní odpad 1.610 t (12,0%), jako
zvláštní odpad 10.938 t (86,6%), zbytek - 856 t (6,4%)
je evidované jako odpad nebezpečný. Z tohoto uvedeného
množství je 640 t (4,9%) odpadů specifických pro těžbu
a úpravu uranové rudy, t.j. odpadů s různým stupněm
kontaminace radionuklidy.

Na první pohled se zdá, že tak celkově malé
množství odpadů na tak rozsáhlé závody neodpovídá
skutečnosti. Nutno je väak uvědomit, že současným
působením zákonů 238/91 Sb. a 44/88 Sb. (zákon o odpadech fi<
a Horní zákon) není řada materiálů vznikajících při
hornické činnosti vedena v kategorii odpadů podle
zákona o odpadech, ale tento zákon se na ně vztahuje
pouze podpůrně.

Největší podíl na objemu odpadů má produkce
äkvéry a popílku, stavební suti z denolic, rekonstrukcí
a výstavby, komunálního odpadu a odpadu kontaminovaného
radionuklidy.

Snížení objemu produkce Škváry a K pílku by mělo
být dosaženo plánovanou plynofikací. Na zhodnoceni
produkované Škváry a popílku probíhají v současné době
výzkumné práce zaměřené na náhradu pojiv a plniv
zakladkových směsí.

Stavební suí jako dalií z objemových odpadů bude
využívána na úpravy hrázi odkalili a částečně je využívána
pro technické rekultivace. Možnost využití vytříděné
stavební sutě do základkových směsí je předmětem výzkum -
ných prací.

Odpad kontaminovaný radionuklidy - zde největii
podíl tvoři důlní dřiví a stavební auB.



Opatřeni ke snižování produkce tohoto odpadu reap.
OMezováni množství pro ukládáni na dočasné uložiltě
budou probíhat ve 3 liniích:

1. Technicky a ekononicky dostupnou dekontaminaci
odpadu (železný šrot - probíhá průběžně).

2. využitím odpadu jako druhotné suroviny - t.J.
např. využité kontaminované stavební suti jako
plniva do zaklédkové směsi a jako částečné
náhrada vápence v technologii chemické úpravny.

3. Snižování produkce důlního dřiví by mělo být
dosaženo novou technologii raženi důlních děl.

Řešením zneškodnění důlního dřiví je možnost jeho
řízeného spalování se zneškodněním vzniklého popela
přidáváním do zakladkových směsí nebo solidifikaci.

K zhodnocení produkce a snižováni objemu tuhého
komunálního odpadů jsou realizována tato opatření:

• zaváděn sběr druhotných surovin jako papír, sklo,
textil, obaly a fólie z plastů převážně poly
etylenových

V dalším období se počítá se separaci bioodpadu
a dalších plastických hmot. Tyto akce probíhají
v součinnosti s okolními obcemi.

Při řešeni odpadové problematiky se snažíme i my
využívat odpad buď v technologii nebo jiným vhodným
způsobem a to nejen odpad produkovaný při naii činnosti,
ale zpracováváme i odpady od cizích producentů.

3ako přiklad lze uvést příklad využití odpadní
akumulátorové kyseliny v technologii chemické úpravny,
využití stavební sutě na terénní úpravy (převážně hrází
odkaliitě) a jako náhrady vápence při neutralizaci
v technologii chemické úpravny.

Na dole chemické těžby je k dispozici itěpkovač
na zpracování dřevní hmoty a drtič polyetylénu (tzv.
nožový mlýn) pro zpracováni odpadních plastů, vzniklý



granulát má potom Široké spektrum použití,
Odpad, který nel«e využít jako druhotné suroviny

a není v současné době znám způsob zneškodnění, resp*
jeho zneškodnění by bylo finančně značně nákladné,
je skladován na dočasných úložištích. V tomto případě
se snažíme vytvářet centrální dočasné úložiště na závodech
podle největší produkce jednotlivých druhů odpadů s vy-
užitím stávajících skladových zařízení a ploch.

Informace o firmách zabývajících se využíváním
odpadů jako druhotné suroviny nebo jeho zneškodněním
jsou zatím značně kusé a často neodpovídají skutečnosti.

Do budoucna se mimo jiné musíme zaměřit na získáváni
co největšího podílu tříděného odpadu a to nejen proto, že
tato povinnost nám plyne ze zákona, ale hlavně proto, že
využití odpadu jako druhotné suroviny resp. možnosti
jeho nezávadného zneškodněn! musí předcházet jeho dokonalá
separace.

i
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AKTIVITY MAPE V LIKVIDACI ODPADŮ
1. ÚVOD

Zpracování uranových rud na úpravně v Mydlovarech
skončilo v listopadu 1991. Oproti původním předpokladům
skončila uranová činnost o několik let dřivé, v době
ukončení uranové činnosti disponovala úpravna kalojemy, do
kterých bylo uloženo celkem 17,5 mil tun odpadů ze
zpracování uranových rud. Z toho však 123 ha bylo zaplaveno
uranovým rmutem jen zčásti, či vůbec ne. Volný objem
představoval téměř 5,5 mil m3 (z toho ovšem více jak 1 mil
m3 zaujímá voda s obsahem solí a radionuklidů, která bude od
r. 1994 podrobena chemickému čištění a následně bude
vypouátěna do Vltavy). Zcela nedotčeny uranovou činností
zůstaly prostory C3 (17,8 ha, 280 m3) a C1F (35,7 ha, 824
tis m3). Na druhé straně již zaplavené kalojemy jsou určeny
k provedeni rekultivačních práci.
Využiti kalojemů úpravny pro účely odpadového hospodářství
sleduje několik směrů:

1. Přepracování odpadů chemickou cestou, event, sníženi
rizikovosti odpadu, získání užitné složky z odpadu, který je
možné uložit do kalojemu.

2. Využiti vhodných odpadů jako materiálu pro technické
zakryti pláže kalojemů - zde je požadavek na vytvoření
bariéry o výšce
0,5 - 1,0 m s cílem omezeni průniku radonu do ovzduší.

3. Využití vhodných odpadů jako materiálů pro biologické
obohaceni krycí vrstvy, následně pak biologická rekultivace
(ozelenení).

4. Využiti volného objemu kalojemů pro ukládáni odpadů
z náhradní hydrometalurgické výroby.

5. Využiti kalojemů pro ukládáni jiných odpadů.
Je nutné zdůraznit, že kalojemy jsou situovány v hydro-
geologicky velmi vhodné oblasti, jak ukázal i průzkum (1).
Kalojemy jsou vybaveny monitorovacím systémem, který se
pravidelně vyhodnocuje. Navíc je zpracován projekt na
doplnění tohoto systému.

2. VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

2.1 Přepracování odpadů

Z odpadní zelené skalice (kat.č. 51520) Z výroby titanové
běloby v Přerov* je vyráběn oxidaci za zvýšené teploty a
tlaku síran železitý, koagulant pro úpravu vod. Výroba
dociluje 1200 t/rok. Vedle zelené skalice jsou využívány i
noŕirenské roztoky (kat.č. 52102) - asi 80 t/més. Ze zelené



skalice budou vyráběny i železité pigmenty. Výrobní linka
bude uvedena do provozu v závěru roku (kapacita 800 t/rok).
V letošním roce bude zahájeno i zpracováni použitých
vanadových katalyzátorů (kat.c. 31447) z výroben kyseliny
sirové s cílem znovuziskání vanadu. V průběhu
technologického postupu je nebezpečný odpad (použitý
vanadový katalyzátor) změněn na odpad "ostatní". Kapacita
linky se předpokládá 2500 t/rok. Budou zpracovány veškeré
použité katalyzátory z tuzemska, kapacita bude doplněna
dovozem ze západní Evropy. Dovoz je legislativně projednán a
schválen.
Ve stádiu laboratorního ověřování je využiti odpadů s
obsahem manganu pro výrobu uhličitanu manganatého, přísady
do krmiv.

2.2 Technické zakrytí pláži zaplavených kalojemů

Pro technické zakrytí pláži kalojemů jsou využívány
materiály, které jsou dle katalogu odpadů zařazeny do •
podskupiny 314 (ostatni tuhý minerální odpad) a 316 '
(minerální kal).
Z těchto podskupin mohou být použity všechny materiály
označené jako ostatní odpad.
Dále je využívána škvára a struska z uhlí (kat.č. 31307 z
blízkého složiště Teplárny v Mydlovarech.
Využití jiných odpadů je řešeno po předchozím projednání s
OÚ v Českých Budějovicích.
V této souvislosti je nutné se zmínit i o bioasanaci ropou
znečištěných zemin a kalů (odpady podskupin 545 a 547 a
odpad kat. c. 31423).
Odpady tohoto druhu jsou naváženy v letním období na pláže
kalojemů a podrobeny bioasanaci pomoci bakteriálního
preparátu PUTIDOIL (jedná se o přírodní preparát izolovaný z
ropných nalezišť v západní Sibiři). Technologie biodegradace
(nasazení preparátu, zavlažování, kypření) je garantováno fy
EKOL.
Po zhruba 5 měsících jsou docilovány zbytkové koncentrace
nepolárních látek 1000 mg/kg sušiny, materiál zůstane jako
krycí vrstva na plážích kalojemů.
V letošním roce bylo přistoupeno k bioasanaci i s využitím
aplikace sušené kultury mikroorganismů ASANOL ve spolupráci
s fy BIOASAN.
V letošním roce bude využito cca 35000 t inertních odpadů
a bioasanaci bzlo podrobeno 1500 m3 materiálu.

2.3 Biologické obohaceni krycí vrstvy •

V malé míře je k biologickému obohacení využívána prasečí
kejda (kat. č. 13702) a hovězí kejda (kat. č. 13703).
Významné je využiti kalů z mechanicko-biologického čistění
odpadních vod (podskupina 945).
Tyto kaly jsou využívány v objemu cca 3500 m3/měsíc při
obsahu sušiny 6 - 7 X. Od září se pak využívají výhradné
zahuštěné kaly s obsahem suáiny cca 25 %.
Složeni kalů (ng/kg sušiny) je uvedeno v následující
tabulce:



Cd
Cu
Cr
Zn
Ni
Co

0,8
120
27 -
360
10 -
3 -

- 28
- 1320
340

- 2440
108
11

Pb
Ag
As
Hg
Se
Mo

35
8,2
2,2
0,5
0,2
<

- 216
- 25
- 11
- 3,5
- 0,8
5

Uvedeny jsou výsledky za I. čtvrti. 1992 a rozptyl souvisí s
umístěním ČOV.
Využití čistírenských kalů bylo podrobně hodnoceno (2), (3).
Vhodnost jejich využití je i v tom, že rekultivované
kalojemy ani v budoucnu nebudou určeny k hospodářskému
využití.
Ve fázi zpracování doplňku projektu rekultivaci je využiti
rybničního bahna (kat. č. 94902) z blízkých rybníků.

2.4 Náhradní hydrometalurgické výroby

Ve stadiu technicko-ekonomických úvah je možnost využití
volného objemu kalojemů pro uložení odpadů ze zpracování
zlatonosných rud (Voltýřov, Roudné, Kašperské Hory).
Předpokládané zpracování je do 300 tis t/rok. Problematice
zpracováni zlatonosných rud je věnován jiný referát na této
konferenci.

2.5 Ukládání jiných odpadů

Zajímavé je technické řešení spočívající ve využití
zvodnělých středů zaplavených kalojemů pro ukládáni popílku
(kat. č. 31301) z Teplárny c Českých Budějovicích (150 tis
t/rok). Předpokládá se dovoz popílku v suchém stavu do
závodu, úprava popílku dle maďarské technologie ( s cílem
vzniku materiálu, který v intervalu 5-6 týdnů ztvrdne)
a hydrodoprava na kalojem. Byl proveden výzkum (4), ze
kterého plyne, že nedojde k ovlivnění kaliátních vod a sníží
se objem volné vody v kalojemech. Technické řešení je ve
fázi zpracování zadáni stavby. Navržené řešení má podporu ze
strany orgánů státní správy.
Ve stadiu úvah je event, využiti objemů nezasažených
uranovou činnosti pro vybudování skládky komunálního odpadu
pro potřebu budějovického regionu.

3. ZÁVĚR

Využiti kalojemů úpravny bylo i předmětem ř»dy jednání
s orgány státní správy (Okresní úřad, Ústav hygieny
práce UP Kamenná). Postupné se podařilo najít společnou řeč
a bylo docíleno shody v mnoha otázkách, a to i přesto, že
legislativa týkající se odpadového hospodářství není dosud
úplná,(srpen 92). Veäkeré aktivity CHÚ Mydlovary jsou
podloženy příslušnými souhlasy a rozhodnutími orgánů státní
správy.
V textu ani nebyly všechny činnosti podrobněji uvedeny



(např. dočasné skladováni odpadů pro zákazníka za úplatu -
týká se odpadů médi a hliníku).
Postupně se daří i zlepšovat vztahy s orgány místní
samosprávy (úpravna se rozkládá v katastru 5 obci), i když
na tomto poli bude jeátě mnohé třeba vykonat.
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ŔEŠENÍ APLIKACE ELEKTRODIALYZY
Elektrodialýza ̂ jako jeden z nejrozšířenějších mebránových

pochodů je zároveň procesem s širokými potenciálními možnostmi

uplatnění jak z hlediska ekologického, tak i z hlediska tech-

nického řešení řady problémů v různých průmyslových odvětvích.

Mezi její přednosti patří schopnost separace rázných látek z roz-

toků beze změny skupenství při běžná teplotě, snadné kontinuali-

zace a automatizace provozu, poměrně nízká energetická náročnost,

možnost regenerace cenných komponent z odpadních roztoků a v ně-

kterých přÍDadech možnost realizace tzv. bezodpadových technolo-

gií při uplatnění uzavřených technologických cyklů.

Výhodně lze elektrodialýzu využívat na demineralizaei růz-

ných průmyslových a odpadních roztoků, z kterýých je schopna od-

stranit rozpuštěné látky i z poměrně vysokých koncentrací /de-

sítek g.l / na úroveň, povolující vypouštění těchto vod do ve-

řejných vodotečů, r.ebo i na úroveň platných norem pro pitnou vo-

du. Na drah j straně je elektrodialýza schopná nakoncentrovat

rozpuštěni látky v roztocích na poměrně vysokou úroveň i z roz-

toků zředěných. Z vlastní oodstaty procesu, t.j. separace dis-

sociovaných látek z roztoků membránami při využívání stejnosměr-

ného napětí jako hnací síly, vyplývá další rozsáhlá použitelnost

pro separaci elektrolytů od neelektrolytů. Talc lze provádět ra-

finaci různých organických produktů od anorganických nečistot

v chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Velké potenciální možnosti °lektrodialýzy nejsou zatím zda-

leka průmyslově využívány, protože tomu brání některé zatím us-

pokojivě nevyřešené komplikace. Jako u ostatních membránových

procesů 3*sou současně vyráběné ionexové membrány pro elektrodia-

lýzu poměrně zranitelné různými membránovými jedy, která se mo- ,

hou vyskytovat v odpadních a průmyslových vodách. Vzhledem ke

značným koncentraSním schopnostem elektrodialýzy nemohou zpra-

covávané roztoky obsahovat ve větším měřítku ionty, které by

mohly vytvářet v koncentrátovýeh komorách nerozpustné sloučeniny



/naoř. Ca + +, Mg +, CO-,", SO."/. Proto v řadě případů zpracování

průmyslových .či odpadních roztoků je zapotřebí provádět jejich

předúpravu, což proces komplikuje a prodražuje.

Určitou nevýhodou elektrodialýzy specielně při zpracování

odpadních vod je, že neřeší problém kompletně. Elektrodialýza

dokáže zbavit cca 80% zpracovávaných roztoků rozpuštěných lá-

tsk, aby mohly být vypouštěny do veřejných vodotečů nebo zpětně

používány v technologickém procesu. Zůstává vSak dalších 20% na-

koncentrovaných roztoků, která pokud nejsou technologicky využi-

telné, je zapotřebí dále zpracovat a likvidovat. I v těchto pří-

padech je často kombinace elektrodialýzy s dalšími procesy eko-

nomicky výhodná.

Všechny výše uvedené komplikace vedly k tomu, že až do

dávné doby i přední světové firmy aplikovaly proces elektrodia-

lýzy převážně na výrobu pitné vody z vod zasolených, na koncen-

trování mořské vody pro výrobu kuchyňské soli a na tzv. odpopel-

ňování syrovátky. Teprve v posledním období je zřejmá snaha o

větší využívání dalších potenciálních možností, které tento pro-

ces poskytuje.

Určitým specifikem elektrodialýzy je, že každá průmyslová

realizace vyžaduje vlastní technologická a technické řešení.

Proto pracovníci är.ešní a.s. MZGA již před řadou let zvolili

komplexní přístup k celá problematice, aby tento velmi užitečný

proces umožnili využívat v cenově dostupných relacích. Byla vy-

vinuta technologie a zavedena vlastní výroba ionexových membrán,

jejichž vlastnosti jsou plně srovnatelné s membránami předních

světových výrobců a jsou prokazatelně odolnější vůči tzv. mem-

bránovým jedům. Bovněž bylo vyvinuto a je vyráběno několik typů

elektrodialyzérů od laboratorních experimentálních po průmyslové

Uplatnění elektrodialýzy řeší a.s. 1ÍBGA komplexně - od vlastni

technologického problému po výstavbu linky a její předání zé

níkovi "na klíč" v provozním stavu.

Hlavním účelem tohoto referátu je poskytnutí stručné infor-

mace o řešených aplikacích elektročialýzy na pracovišti MEGA.

Uváděný přehled nejen potvrzuje velkou rozmanitost aplikovatel-

nosti tohoto procesu, ale naznačuje i možnosti a zkušenosti a.s.



MEGA pro její průmyslová uplatňování.

Nejvíce praktických zkušeností bylo získáno při deminera-

lizaci různých druhů důlních a průmyslových vod s převážným ob-

sahem síranových, chloridových nebo dusičnanových iontů. Z oblas-

ti důlních vod bylo řešeno zpracování silně mineralizovaných chlo-

ridových vod s příměsí bromidů a jodidů z frenštátské lokality.

Požadavkem bylo odsolení vod s obsahem chloridu sodného 15~3Og.l

na koncentraci chloridových iontů pod 400mg.l . V severočeské

pánvi bylo řešeno čištění středně mineralizovaných vod sírano-

vého typu o solnosti 2-3g.l . Jiným příkladem je rafinace chlo-

ridových důlních vod z kladenské oblasti. Na dole Slaný byla

uvedena do provozu čtyřstupňová elektrodialyzní linka, která od-

solovala důlní vody s obsahem 22g.l chloridu sodného na úroveň

pod 700mg.l , přičemž koncentrát obsahoval podle požadavku nad

ISOg.l""1 NaCl. Ve všech těchto lokalitách došlo v minulém období

k omezení nebo zmrazení důlní činnosti, takže další deminerali-

zační procesy nebyly realizovány.

Ze zpracování průmyslových odpadních vod podobného typu lze

jmenovat dva přÍDady. Prvým bylo uzavření technologického cyklu ,,

při výrobě regranulátu z plastických obalů od průmyslových hno- <j

jiv. Při nroT.ývce zmíněných obalů před vlastním zpracováním vzni-

kají odpadní vody se zbytky rozpuštěných hnojiv. Tyto odpadní

vody bylo zapotřebí zpracovat, protože proti jejich vyvážení

a rozlévání do polí se postavily místní orgány. Docházelo zde

mimo jiné ke zvyšování obsahu dusičnanových iontů ve spodních..

vodách. Řešení tohoto problému vedlo k vypracování projektu čtyř-

stupňové elektrodialyzní linky, jejímiž produkty byla deminera-

lizovaná voda, vracená jako promyvná voda do technologického pro-

cesu, a koncentrovaná kapalná hnojiva pro komerční účely.

Druhým příkladem tohoto typu je zpracování kalištníeh rod

síranového typu Chemické úpravny uranových rud v.Dolní Rozince.

Čtyřstupňoví elektrodialyzní linka zde ji2 řadu let zpracovává

odpadní vody s obsahem cca 35g.l rozpuštěných solí. Diluát, ob-

sahující 600-TOOmg.l""1 rozpuštěných látek, je vypouštěn do vodo-

teče, koncentrát, obsahující cca ITSg.l'1, je na odparce a od-

středivkách zpracováván na velmi čistý bezvodý síran sodný pro



výrobu pracích prášků. Za zmínku stojí, že na .této úpravně je

instalována paralelní elektrodialyzni linka přibližně stejné

kapacity /80nr za den/, dovezená z Japonska. Přestože obě sta-

nice mají společnou předúpravu kalištních vod, japonská linka

po cca 18 měsících provozu přestala efektivně pracovat v důsled-

ku otravy membrán. Nepomohla ani náhrada otrávených membrán nově

dovezenými. Pozdější uspokojivý provoz táto stanice byl umožněn

po výměně japonských membrán ionexovými membránami naši výroby.

ľ.!ezi řešené, zatím nerealizované aplikace patří částečná

regenerace a koncentrování odpadních louhů z mercerace v textil-

ním orůmyslu. Přestože tento případ je pro elektrodialýzu nety-

pický, bylo zjištěno, že po vhodné předúpravě lze z odDadnícft'

vod získávat louhy o koncentraci 100-1IOg.1 , při výtěžnosti

od 50 do 80$ podle toho, zda se UDlatní proces kontinuální či

diskontinuální.

Dalším odvětvím, ve kterém může elektrodialýza účinným způ-

sobem přispět při zpracování odpadních vod, je galvanický prů-

mysl. Zde se jedná především o částečnou regeneraci tzv. ekono-

mických oplachů, která umožňuje recyklovat určitý oodíl cenných v

komponent ^nlvanická lázně /v případě kovů až 90*/ a tím zároveň %

prodlužovat použitelnost oclachových lázní a snižovat náklady ;'

na či&tění odpadních vod. Zatím největší zkušenosti same s gal- h

vanickými lázněmi na bázi niklu, v současné době řešíme ve sno- '}

lupráci se zahraničním partnerem zpracování lázní na bázi zinku ťj

a cínu. Konkrétní provozní jednotky byly zatím postaveny v Auto- .•;

palu Nový Jičín, v Lustrech Kamenický šenov, v Kovopolu Broumov /;

a v Králodvorských železárnách ve Velkém Senově. >

Zpracování dalších odpadních produktů se týká mlékárenského |

průmyslu. Při výrobě sýrů vzniká velké množství syrovátky, která ;

I f
telna ani jako krmivo. Tento problém byl řešen ve spolupráci $

s Výzkumným ústavem mlékárenským v Praze. Sešení vyústilo v in- I

atalaci experimentální provozní jednotky v Olmě Olomouc, na níž f

bylo ze zpracovávané syrovétky odstraňováno 50-60% solí a dosa-

ženo snížení líyaelosti o 40-50*. Tím byl získán dobře stravitelný!

produkt vhodný k výrobě krmných směsí nebo do cukrářských a pe-

kařských výrobků.



Vedle těchto převážně ekologických aplikací při zpracování

různých druhů důlních a odpadních vod byly řešeny i další ryze

technologické problémy. Jedním z nich je demineralizace cukro-

varnické lehká šíávy, která umožňuje zjednodušení dalSího tech-

nologického procesu izolace sacharózy. Při zpracování těchto

značně viskosních produktů bylo dosaženo 30-50%ního snížení ob-

sahu anorganických solí v souladu s danými požadavky.

Koncentrační schopnosti procesu elektrodialýzy byly využity

při tzv. intenzifikaci výroby karlovarské vřidelní soli. Původní

výroba sestávala z odpařování roztoků s obsahem minerálních solí

cca 6g.l na mnohastupňové odparce. Zavedením elektrodialýzy

» bylo dosaženo zakoncentrování roztoků na cca 120g.l~ , čímž bylo

dosaženo výrazného snížení požadavků na kapacitu odpařovacího

zařízení a učiněny předpoklady pro úsporu výrobních nákladů. Za-

tím byla instalována třístupňová zkušební linka. K dosažení plá-

nované kapacity bylo počítáno s náhradou instalovaných elektro-

dialyzérů za větší0 Kolaps obchodu s bývalým SSSR a tím způsobe-

ný snížený odbyt vřidelní soli tyto plány oddálil.

Další řešenou aplikací dovedenou do provozního ověření bylo

snižování obsahu nitrátů v pitné vodě pro výrobu piva. j

Jako velmi elegantní se jeví využití elektrodialýzy v ně- •

kterých biotechnologických výrobách, konkrétně při izolaci, ra- s

finaci a chemické konverzi produktů fermentátoru na požadované ]

výrobky. Tímto způsobem byla řešena výroba kyseliny citrónová )

a mléčné, proce3 zatím nebyl realizován v průmyslovém měřítku. <;

Pro průmysl organická chemie byla řešena regenerace a kon- i

centrace kyseliny mravenčí a octové z odpadních vod při výrobě "i

cyklohexanonu. Pro farmaceutický průmysl je v současné době ře-

5en problém rafinace organických meziproduktů, jako je butyro- i

•
betain a L-carnitin. ä

•áTato stručná informace naznačuje, Se máme reálné předpokla- *
' dy pro yyužívéní elektrodialýsy jak pro zlepšení ochrany život- §

ního prostředí, talc pro řešení průmyslových problémů. Myslíme, « 1

že její vyznám bude v příštích letech stoupat i při výrobě nezá- .;

vadné pitné vody z různých zdrojů. I • této oblastt může náš tu-

zemsky proces úspěšně ekonomicky konkurovat zahraničním techno-

logiím, jako je např. reversní osmóza.
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ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ POMOCÍ SOLIDIFIKACE

Při každé lidské činnosti, zejména průmyslové,

odpadá mnoho druhů odpadů. Zvlášt v poslední době je

produkce různých druhů odpadů příčinou víelidových

demonstrací, protestů a petici, ale zejména i odborových

úvah i diskusí s cílem takové odpady eliminovat.

Dnešní množství odpadů lze samozřejmí snížit,

ale zcela bez jakýchkoliv odpadů nelze rozumní žit

ani vyrábět. Bezodpadové technologie budou ještě dlou-

ho nedosažitelným s idealizovaným cílem, neboi i vý-

robek sám je po svém fyzickém neb morálním opotřebení

též odpadem.

Vyspělé společností, které produkci odpadů

zvláStě zatěžují svůj prostor, používají celou řadu

postupů k reciklaci, likvidaci, nebo alespoň k detoxitaci

odpadů. Jejich výběr je dán nejen vlastnostmi likvido-

vaného odpadu, ale i hledisky technických možnosti,

stavu ekologických předpisů a samozřejmě hledisky

ekonomickými.

Jedním z půstupů, který v poslední době nabývá

na významu, zejména u likvidace nejrůznějších druhů

kalů, je 9Olidiřikace, Bývá označována jako

lythosinthesa nebo petrifikace, německy nejčastěji

Verfestigung. Zejména v USA, Kanadě a Daponsku

se tyto metody rychle rozšiřují.

Chemická fixace a solidifikační procesy nalezly

v poslední době uplatnění při detoxikaci nebezpečných

materiálů proto, že vznikají pevné látky s fyzikální-

mi vlastnostmi, umožňujícími daleko bezpečnější

ukládáni než původní odpad. Terminologie chemické

fixace a solidifikace byla donedávna opředena mysti-

kou takových pojmů jako 'uzavřeni v materiálu",

"krystalové zachycení* nebo 'pseudomineréľ aj.,



o kterých se diskutovalo někdy více než o vlastni

technologii a jejich zvláštnostech. Především proto, že

chemické a fyzikální reakce probíhající při aolidifi-

kaci jsou komplikované a nejsou zcela objasněny.

Stabilizace je postup, který zabrání dalSím reakcím

odpadu. Takovou stabilizací je např. přidáni vápna

k biokalům z čistíren odpadních vod, které usmrtí

nebo inaktivuje mikroorganismy.

Chemickou fixaci se rozumí taková chemická

úprava, která odpad rozloží, detoxikuje, imobilizuje

nebo jinak sníií jeho nebezpečnost nebo zmena í jeho

schopnost vstupovat do životního prostředí. Často se

jedná o chemickou reakci jedné nebo více složek od-

pádu v pevné natrieÍ. Např. výměna iontů těžkých

kovů v aluminosilikétové matrici cementových solidifi-

kátů je takovou chemickou fixací.

Sol id ifikace je převedeni odpadu do tuhé formy.

Solidifikací se nesnižuje obsah nebezpečných látek,

výrazně se vSak snižuje nebezpečnost původního odpadu

vytvořením bariéry mezi částicí odpadu a životním

prostředím, omezením pronikání odpadu do vody nebo

zmenšením účinného povrchu odpadu přístupného difúzi.

Principem technologického postupu solidifikace

je účinné a technicky dokonalé smíchání - umletí

kontaminovaných látek s příslušným pojidlem, případ-

ně po přídavku pomocných látek, ve specielním vysoce

účinnék míchacím zařízení. Existuje a v odborné

a patentové literatuře je popisována řada solidifi-

kačnich postupů, které využívají nejrůznějších pojidel,

pomocných látek a katalyzátorů. Klasickými pojidly .•

jsou pálené vápno a cement. Z počtu publikaci se zdá,

že cement je v této souvislosti Častej i doporučován,

často v kombinaci se sádrou, páleným vápnem, vápencem,

vodním sklem, nejrůznějšími plnidly (hlíny, písky).



desítky let. Vzhledem k uvedeným nejasnostem lze velmi těžko

odhadnout celkové náklady na sanaci. Střízlivé odhady se pohybuji

od 6 do 20 mld. Kčs do r. 2020.

Ve 2. pololetí 1991 byla pro vládu ČR zpracována "Analýza

stavu chemické těžby uranu na Českolipsku se zvláštním zřetelem

na ekologické aspekty". V tomto komplexním materiálu je chemická

těžba hodnocena z mnoha hledisek. Poprvé zde byl uveden scénář

sanace ložiska včetně nákladů a poprvé byl posouzen dopad různých

variant dotěžení ložiska Stráž na ekonomiku těžebního komplexu

v oblasti.

2. Ekonomické problémy chemické těžby

Při chemické těžbě je dosažená výtěžnost ovlivněna řadou

faktorů přírodních (geotechnologická struktura ložiska)

i technologických (tvar a hustota vrtné sítě, intenzita cirkulace

roztoku, dávkování kyseliny, doba provozu). Složité zákonitosti

podzemních procesů jsou popsány v postupně vyvíjených

matematických modelech, na něž navazují modely ekonomické. Byla

formulována a řešena řada optimalizačních úloh: projektování

nových polí, optimalizace provozního režimu, diferenciace dávek •.

kyseliny aj. Ekonomické modely pro tyto dílčí úlohy zahrnovaly

pouze proměnné náklady na dané úrovni.

V letech 1988 - 1989 byl sestaven první úplný ekonomický

model dolu, zahrnující veškeré náklady včetně fixních. Byla

vypracována metodika ekonomického hodnoceni zásob, stanoveny

limitní jednotkové náklady a vypočteny těžitelné zásoby

v technologicky prozkoumané části ložiska. Modelové propočty

vedly k lepšímu pochopení ekonomických závislostí těžby - vliv

bohatších a chudších úseků či novějäich a st&räich polí na -|

výsledný ekonomický efekt. Umožnily též reálně ohodnotit dopad „

krátkodobých opatření (vyšší čerpáni, nižší kyseleni) na celkový '

výsledek těžby úseku. Jedna z pozdějších verzí modelu, umožňující % :j
i-':

předpovídat proměnné náklady na produkci z jednotlivých vrtů na "<•

měsíc dopředu, se používá pro řízení těžby na starších polích.

Proces chemické těžby na ložisku Stráž je dlouhodobý, celý

cyklus trvá 15 - 25 let. Kovnatost výluhu postupná klesá. Za



prvních 3 - 5 let dá vyluhovací pole polovinu své celkové

produkce s velmi nízkými proměnnými jednotkovými náklady.

V dalších letech i při úsporném režimu jednotkové náklady rostou.

Ekonomická rovnováha dolu byla zajišťována tím, že se každý rok

uvádělo do provozu cca 25 ha nových polí. Tak byla dlouhodobě

dodržována struktura nových a starších poli v těžbě.

V roce 1990 byla výstavba rozestavených polí zpomalena

a vrtání nových vyprojektovaných polí zastaveno. Od roku 1991 se

též výrazně snižují dávky kyseliny sírové. Vzhledem ke značné

setrvačnosti procesu se tyto skutečnosti projeví až s určitým

zpožděním, k citelnému snížení produkce proti současnému stavu

dojde až v r. 1994. V případě, že bude povolen další rozvoj polí

od roku 1995, je nutno počítat s 2 - 3 letým obdobím hlubokého

propadu produkce a s podstatně zvýšenými jednotkovými náklady.

Lze však předpokládat, že i v takovém případě by těžba byla

ekonomicky únosná.

Silná závislost jednotkových nákladů na velikosti produkce

vyplývá z poměrně vysokého podílu fixních nákladu z celkových

nákladů na těžbu. To platí nejen o chemické těžbě, ale

i o hornické těžbě vč. úpravny. Do fixních nákladů je třeba

z hlediska celkových nákladů na kov zahrnout i náklady na

výstavhu vyluhovacích polí, které se budou ještě několik let

promítat ve formě odpisů a na úroky z úvěrů na tuto výstavbu

poskytnutých a pro obě těžby náklady na jejich koexistenci.

Zvláštní postavení zaujímají náklady na spotřebovanou kyselinu

sírovou, které jsou vynaloženy a zaplaceny v okamžiku vtláčení,

avšak efekt se dostavuje s dosti značnou, minimálně

několikaměsični, časovou prodlevou. Při našich propočtech je

zahrnována kyselin* do proměnných nákladů, podle její výše se

mění i podil těchto nákladů na DCHT.

Za rok 1991 byla zjištěna tato struktura proměnných

a fixních nákladů v X:

DCHT

DHT

bez neutralizace

+ CHÚ

proměnné

52,4

39,2

fixní

47,6

60,8

celkem

100,0

100,0



Náklady na neutralizaci slabé kyselých roztoků uvažujeme

zařadit pro další období do sanačních nákladů, proto je

nezahrnujeme již do nákladů CHT. S nimi by byl podíl fixních

nákladů ještě vyšší (54,7 X).

Proměnné náklady nejsou samozřejmě závislé jen na množství

produkce, ale zejména na řade dalších parametrů ovlivněných jak

přírodními, tak technologickými faktory. Ale již na první pohled

je zřejmé, že podíl fixních nákladů je značně vysoký a tvoří tedy

značnou zátěž zejména při nutnosti omezováni produkce. Příčin

jejich výše je mnoho, hlavní již byly uvedeny v předchozí části,

v současné době je možné je chápat jako nezbytné zlo.

Na druhé straně je nutné využívat zjištěných závislostí na

řadě parametrů ke snižování proměnných nákladů. Avšak při

výraznějším poklesu produkce, zvyšujících se cenách (např.

energii a chemikálií) a rostoucích průměrných výdělcích bude

velmi obtížné bez závažných technologických zásahů jednotkové

náklady udržet.

3. Ekonomické problémy sanace ložiska

Do nákladů na produkci se zatím nezahrnovaly v dostatečné

výši náklady na následnou sanaci. Pouze při projektováni nových

úseků byly zohledněny náklady na likvidaci vrtů a rekultivaci

povrchu, jež lze vztáhnout ke konkrétnímu poli. Hlavním problémem

sanace je však vyčištěni podzemních vod, které může být

s potřebnou intenzitou prováděno až po ukončeni těžby. S ohledem

na dlouhodobou perspektivu těžby a nevyjasněné požadavky na

cílový stav nebyla technologii odsolování věnována náležitá

pozornost. Dnes je úspěšné vyřeSení technologie sanace základní

podmínkou pro povolení dalšího pokračováni těžby.

Při zpracováni ekonomické části Analýzy CHT / 7,8,9 / byl

vypracován ekonomicko-matematický nodel, který umožňuje v době

provozu dolů promítnout změny základních technologických

parametrů obou způsobů těžby do celkových nákladů na získaný uran

a v době následné sanace vyčíslit ekonomické dopady sanace



v členění podle různých hledisek. Základen propočtů bylo

zpracovaní 4 odlišných variant vývoje chemické těžby při

zachováni stávající úrovně celkové produkce U - kovu po co

nejdelší dobu.

Uvažované varianty chemické těžby znamenají 4 základni,

poměrně odlišné situace, a to:

var. 1 je varianta "nulová", jež znamená okamžité zastaveni

vtláčení kyseliny sirové do podzemí a co nejrychlejší

přechod k sanaci

var. 2 je varianta s normálním dotěžením všech již vybudovaných

polí včetně kyseleni s poměrně rychlým přechodem k sanaci

var. 3 počítá s vybudováním cca 100 ha nových polí na ložisku •%}

Stráž s jejich rychlým zakyselením, vytěžením a přechodem ^

k sanaci

var. 4 předpokládá úplné dotěžení ložiska Stráž

Rámcový scénář sanace byl pro všechny varianty stejný.

V letech 1992 - 94 vývoj a poloprovozní ověření odBolovací

technologie, v letech 1995 - 96 výstavba odsolovací stanice.

V případe nulové varianty by od r. 1997 zpracovávala stanice 5 v

tn3/min roztoků. U ostatních variant pouze 3 m3/min až do ukončení '\

těžby a teprve potom by najela na plnou kapacitu.

Modelové propočty ukázaly, že podstatná část prací pro •}

sanaci se musí provést i při nulové (tj. 1.) variantě. 2.-4. !

varianta méně či vlče zvyšuji celkové náklady na sanaci, ale

rovněž i produkci získaného, relativně levného kovu. Uran, který •

je závažným kontaminantem, bude ovšem získáván i z roztoků

čerpaných v období sanace. ••

Sanační náklady pro nulovou variantu jsou značné. Ložisko je ?

provozně těženo od r. 1972, celkem bylo vtlačeno 3,7 mil. ífř 'í;

t HzSO«. Nejlepší zásoby jsou již vytěženy, produkce vyvezena „|

a na následnou sanaci (včetně likvidace) nebyly vytvořeny žádné .íjj

prostředky. V posledních letech se v důsledku optimalizací i|

pracuje v mnohem mírnějším režimu, od náběhu odsolovaci stanice í

v r. 1997 by se již množství kontaminujících látek v podzemí !

nemělo i při pokračující těžbě zvyšovat. Je tedy zcela logické, ;



že sanační náklady při pokračující těžbě nejsou o mnoho vyšáí,

než náklady nulové varianty. Rozdíl mezi náklady na sanaci

vyvolanými

dosavadní těžbou a celkovými náklady na aanaci při pokračování

exploatace ložiska, by měl být zahrnut do nákladů na těžbu

v dalších obdobích jako jejich nedílná součást.

Z hlediska potřebných zdrojů na sanaci je rozhodující ztráta

ze sanace, tj. rozdíl mezi náklady na sanaci a tržbami za kov ze

sanace a za prodané produkty z odsolovaci stanice. Vždy se jedná

o ztrátu, která je však v případě neprodejnosti výsledných

produktů a jejich deponování 2 - 3 krát větáí než v případě

prodeje.

Od roku 1993 budou platit nová ekonomická pravidla, jejichž

dopad jsme relativně správně promítli do dodatku k Analýze

z ledna 1992. Tato pravidla v podstatě znamenají zdraženi

sanačních prací proti stávající metodice cca o 20 X, neboť

výsledky sanace se již dále neprodávají a tedy nemůže být odečten

podíl daně z přidané hodnoty, zahrnuté na jejich vstupech.

4. Návrh dalšího postupu

Na základě oponentního řízeni Analýzy CHT a po konzultaci na

FMF ČSFR byl zpracován Dodatek zprávy / 9 /, v němž jsou

formulovány následující záhady:

a) náklady na sanaci po dosavadní těžbě musí převzít stát

b) pokračující těžba musí uhradit vyvolané vícenáklady sanace

c) je třeba zřídit fond na úrovni ministerstva, do nějž by se

odváděla určitá částka za každý vyprodukovaný kg uranu

d) z tohoto fondu by byly hrazeny průběžně nabíhající náklady na

sanaci

Není vinou současné doby, že v průběhu levné těžby nebyly

vytvářeny zdroje pro následnou likvidaci. Propočty ukazují, že

chemická těžba by byla výhodná i při zahrnuti sanačních nákladů

do nákladů na kov. Dnes, kdy je vytěženo téměř 60X zásob ložiska



a dotěžení Zbytku je nejisté, nemůže již CHT na sanaci v žádném

případě vydělat.

Při pokračováni těžby bude každý kilogram produkce zatížen

určitou částkou tak, aby byly pokryty vicenáklady sanace,

vyvolané touto dal5i těžbou, a připadne uhrazena část nákladů

celkové sanace.

Sanační práce probíhají již v současné dobé. Jedná se

o čištění kyselých vod, výzkumné práce hydrogeologické,

hydrochemické i na technologii odsolování.Z výše uvedeného fondu

by byla dále hrazena výstavba poloprovozu odsolovací stanice

a později zčásti výstavba a provoz definitivní stanice.

Navržený postup představuje rozumný kompromis mezi možnostmi

státu a těžební organizace. Při současném nedostatku prostředků

je velmi důležité časové rozloženi ztráty ze sanace do

jednotlivých let.

Toto rozložení v letech 1992-2005 pro var. 1, 2 a 3 je

uvedeno v grafu I., který předpokládá již tvorbu části prostředků

na sanaci z nákladů CHT. Z grafu je patrná pro var. 1 okamžitá

a od r. 1995 velmi vysoká potřeba prostředků na sanaci ze

státního rozpočtu. U var. 2 jsou sanační náklady do r.1994 plně

pokryty ze zdrojů CHT. Potřeba státní dotace vyvstává až

s výstavbou odsolovací stanice v letech 1995-96. V dalších letech

jsou nároky na státní rozpočet o cca 100 mil. Kčs ročně nižší

proti var.l. Výsledky var.3 jsou jeátě výrazně lepší. Do r. 1996

je vývoj podobný jako u var. 2 a potom je potřeba po dobu min.

6 let nižší proti var. 2 o několik set milionů Kčs ročně.

it

5. Závěr §

Vláda ČR se ve svém usneseni č. 366/92 z 20.5.1992 1

nepřiklonila k žádné z navržených variant. Odsunula konečné

rozhodnutí na rok 1994, kdy by měla být ověřena technologie i

odsolováni. Do té doby bude realizován režim aezi 1. a 2.



vriantou. Vláda rozhodla, že z každého vyprodukovaného kilogramu

uranu bude od roku 1993 odváděn příspěvek na sanaci. 0 způsobu

nakládáni s těmito prostředky a o jejich využití k financováni

výzkumných a sanačních prací má být rozhodnuto do 30.9.1992.

Je zřejmé, že chemická těžba v současné době nemůže již

sanaci ložiska uhradit.Na druhé straně je rovněž zřejmé, že stát

nemá dostatek prostředků na razantní řeáení - co nejrychlejší

zastavení těžby a převedení celého ložiska do sanace - které by

navíc mohlo vyvolat destabilitu v oblasti Stráže pod Balskem, kde

drtivá většina ekonomicky činného obyvatelstva je tak či onak

závislá na těžbě uranu.

Z toho je vidět náročnost na rozhodováni o dalším postupu

chemické těžby , neboť lze obecně říci, že s rychlostí omezování

těžby úměrně rostou potřebné dotace na sanaci ze státního

rozpočtu a naopak, čím dále bude chemická těžba provozována i při

zajišťováni sanačních opatřeni, tím méně prostředků bude muset

stát v dohledné době vynakládat na sanační práce.

Další úvahy musí být vedeny tak, aby byla minimalizována

celková ztráta alespoň v nejbližších několika letech. S růstem

ekonomické síly státu se bude rozšiřovat prostor pro optimální ,
\řešení perspektiv těžby uranu v severočeské oblasti. -g
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ELEKTROFORÉZA VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

UVOD

Charakter a kvalita finální povrchové úpravy široké škály

kovových výrobků rozhoduje o užitných vlastnostech, a tím

i o konkurenceschopnosti daného zboží na vnitřnín i světovém

trhu. Vedle klasického lakování. s použi t in základních

a vrchních barev s organickými rozpouštědly. se> v poslední

době v Československu rozšiřuje využií-í suchých

elektrostatických práškových technologií a elektroforézní

depozice základních nátěrů z vodného roztoku. V obou

případech dochází z hlediska ochrany životního <=» prannvního

prostředí k eliminaci úniku těkavých organických

rozpouštědel. Řádově v/yšší mechanická odolnost 0 přilnavost

uvedených nátěrů prodlužuje podstatně životnost. výrobku se

všemi vyplývajícím příslušnými důsledky, a v neposlední řadě

snižuie kontaminaci pudy a vody těžkými kovy s poměrně

nestabilních klasických nátSrů, které obsahují především Cr.

Pb. Zn apod. Naše akciová společnost MEGA Stráž pod Ralskem

se zabývá v rámci membránových technologií rekonstrukcemi .

respektive výstavbami elektroforézních lakoven, proto bych se

rád blíže věnoval této technologii.

CHARAKTERISTIKA PROCESU ELEKTROFOREZY A JEHO VÝVOTE

Elektroforéza využívá iontových nátěrových hmot rozpustných

ve vodě. Podle charakteru laku, resp. pryskyřice mluvíme buď



o anaforézni nebo kataforézní technologii /I/. Rozdíl obou

postupu vyplývá z uvedených názvů a vyjadřuje iontový

charakter vlastní nátěrové hmoty. V případě anodické depozice

pracujeme s lakem ve formě aniontu, u kataforézy naopak

s pryskyričným kationtem. Nanášení základních antikorozních

povlaků probíhá v obou případech v máčecí vaně ve vnějším

elektrickém pol i, jehož polarita z hlediska barveného

předmětu je u obou případů opačná. Depozici nátěru předchází

příprava povrchu výrobku, která je prakticky shodná

s ostatními typy lakování- Pro dosažení vysoké stability,

antikorozní a mechanické odolnosti nátěru. musí být povrch

výrobku chemicky odmaštěn, zbaven povrchové nebo hloubkové

koroze mechanickým nebo mořícím procesem a opatřen

homogenním, jemnozrnným Zn- fosfátem- Průmyslové aplikace

elektrofořezy dat.ujeme od začátku 60. let tohoto století.

Největší podíl na rozvoji této technologie lze připsat

automobilovému prílnyslu, kde je antikorozní odolnost

karoserií a ostatních komponent středem zájmu všech

špičkových světových výrobců. Jerich tlak na neustálé

zvyšování kvalit.y nátěrů donutil největší světové výrobce

základních lakfl. anglickou firmu ICI a americkou firmu PPfi.

maximálně urychlit. vývoj vhodných nátěrovýrh hmot pro

elektrické metody nanášení z vodných roztoků. V počátečním

období byla využívána pouze anodická depozice nátěru, nebot

chemie pryskyřic dokázala relativně jednoduše a přizpůsobivě

naplňovat požadavky aplikátorů. Výhody katodických postupů

byly již v této době teoreticky známé, ovšem teprve koncem

70.let díky úspěchům v oblasti příprav nátěrových hmot,

dochází ke konkurenčnímu rozšíření této metody. Kataforéznj

laky dosahují proti anaforéznín podstatně vyšší stabilitu,

pružnost a především antikorozní odolnost, vyjádřenou testen

v solné komoře Cvíce jak 1000 hodin) /2/. Jednoznačnýn

světovým trendem. který se projevuje i v Československu, je

přechod uživatelů od anaforézy k progresívnejší kataforézní

technologii. Zároveň dochází k rozšíření této metody vedle



automobilového průmyslu také ve spotřebním prOnyslu (pračky,

kuchyňské sporáky), v oblasti zemědělské techniky, výroby

elektrických rozvaděčfl. a všude tam, kde antikorozní odolnost,

f inálního produktu musí splňovat vysoké nároky.

SROVNÁNÍ ELEKTROFORÉZNÍ TECHNOLOGIE S KLASICKÝM LAKOVÁNÍM

Vycházírae-1i z faktu, že v nejbližší době nelze předpokládat

širší náhradu kovových materiálů i inými hnotami. zistane

otázka ochrany povrchu především ocelových součástek v -entru

záimu výrobců- Z výše uvedených fiakt.fi lze rekapi tu loyat.

technické a ekologické výhody elektroforézního nanášení

základních nátěrů proti klasickému lakování barvami

s organickými rozpouštědly.

Elektroforézn í depozice:

- ni n ima I i zu je únik organických rozpouštědel Ho ovzduší

a odpadní vody,

- snižuje rizikovost, pracovního prostředí z hlediska ochrany

zdraví obslužného personálu včetně požárního hlediska.

- představme prakticky uzavřený t.echnnlogický proces,

u něhož se využití barvy blíží 100%,

volně u lpěl á barva je systémem kaskádových o^lachfi

ultraf i 1tráten barvící lázně recyklována do náčecí vany.

- minimalizuje kontaminaci odpadních, respektive povrchových

vod a půdy těžkými kovy běžně obsaženými v klasických

nátěrových hmotách. Vlastní elektroforézní barva nemusí

obsahovat těžké kovy, pokud Ie přítomno olovo, je výše

uvedeným systémen oplachů z větší části recyklováno,

- vzhledem k vysokému stupni odolnosti nátěru prodlužuje

podstatně životnost výrobků, což příznivě ovlivňuje

energetickou a nateriálovou bilanci hospodářství.



TECHNICKÁ A EKOLOGICKÁ OPTIMALIZACE ELEKTROFORÉZY

Pracovníci naší firmy, která se zabývá rekonstrukcemi

a výstavbou nových kataforézních linek, využívají svých

znalostí v oboru membránových technologií. Vedle aplikace

našich iontovýměnných membrán řady RALEX v okruhu automatické

regulace pH roztoku barvy, isme řešili ultrafiltraci barvící

lázně především z hlediska ekologické optimalizace uzlu

kataforézního lakování a následných oplachů. Běžný systém

technologie oplachů, používaný renomovanými světovými

firmami. je založen na přípravě perneátu Cul traf iItrátu)

z barvící lázně na ultrafiltračním zařízení CUF) trubkového

nebo deskového typu. Permeátem rozumíme rozpouštědlo nátěrové

hmoty Cdemivoda)• zbavené pryskyřice s pigmentem. Tento je

využíván v II. stupni oplachů zboží po lakování, odkud

částečně znečištěn zbytky volně ulpělé barvy přepadá do 1°

oplachů a následně do máčecí vany. Recyklované množství

odpovídá permeátovému výkonu UF. Závěrečný opi ach předmětu se

provádí den i nera 1 i zovanou vodou. Ve snaze maximálně

zdokonalit kvalitu oplachfl perneáten. a snížit tak

kontaminaci demivody. jsme navrhli a zrealizovali

dvoustupňovou ultrafi 1traci s využitím československých

ultrafiltračních, deskových modulů řady UFZ 400 Cvýrobce VÚ

LIKO Bratislava). První stupeň. osazený dvěma HF, vyrábí

• permeát přímo z barvicího roztoku Ccca 22% hmotnosti sušiny).

Druhý stupen se samostatným u1 traf i 1 třem je technologicky

zařazen na I. stupni oplachů. jehož roztok obsahuje sušinu do

IX hmotnostního. Výkon zařízení s tímto vstupním parametrem

,; je samozřejmě vyšší a podstatně (cca 2x) zvyšuje celkovou

výrobu permeátu pro oplach zboží. Přínos našeho řešení, ve yfj' n
••'•' ů'

>;• srovnání s technologiemi ostatních firem, spočívá jak pj

v oblasti ekonomické, tak i ekologické. Efektivnost 'j

í,'; ekonomická má dva aspekty. Zvýšením výroby permeátu "}

i-í a zdokonalením oplachů zboží dochází k minimalizaci úniku

|; barvy z procesu lakování. Vzhledem k cenám kataf orézních

I
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barev, které se pohybují v rozmezí 150-200 Kčs/kg, je tento

fakt středem zájmu uživatelů.- Výhodnost našeho přístupu

vyplývá i z úspor investičních nákladfi. Pokud by mělo být

dosaženo stejné objemové produkce permeátu pouze

ultrafí 1trací barvicí lázně, vyvstal by nutně problém

instalace podstatně větších UF zařízení. jejichž pořizovací

cena není zanedbatelná. V případě československých

ultrafi 1 trů představuje tato úspora řádově stovky tisíc Kčs.

v dovozových zařízení stejných částek ovšem v DEM. Ekologický

přínos naší dvoustupňové ultraf i 1trační technologie byl již

prakticky uveden, především však z hlediska úspory barvy.

Pokud na tuto problematiku nahlížíme z pohledu ochrany

životního prostředí, můžeme konstatovat, že umožňuje snížení

znečištění odpadních vod z elektroforézních lakoven na

minimum. a to jak z hlediska obsahu zbytkové barvy, tak

i eventuelně těžkých kovů CPb).

ZÁVĚR

Využití moderních lakovacích technologií. mezi které

elektroforéza rozhodně patří, příznivě ovlivňuje úroveň

produkce a zároveň i kvalitu pracovního a životního

prostředí. Elektroforézní technologie je zároveň dokladem

výhodnosti a značných možností využití membránových

technologi í.
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jí

i
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Ing. Pavel K o t a s , CSc, MEGA a. B. Stráž pod R*lskem

ZÁSADY CHARAKTERIZACE A METODY POSOUZENÍ SKLÍDKOVATELNOSTI
TECHNOLOGICKÝCH ODPADŮ

1. Úvod

V průběhu poměrně krátké doby byly v ČSFR pfilaty základní

právní předpisy pro nakládání s odpady. Jedná se zejména o ••

- Zákon č. 238/1991 Sb.. o odpadech

- Zákon ČHR č. 311/1991 Sb. . o státní správě v odpadovém hospo-

dářství

- Vyhláška MŽP ČR č. 401/1991 Sb.. o progranech odpadového hospo-

dářství

- Nařízení vlády ÍJH č. 521/iy91 Sb. . o vedení evidence odpadO

- Opatření FVZP £. 69/1991 Sb.. kterým se vyhlašuje kategorie J

a katalog odpadli .

- Zákon ĽHR č. 62/1992 Sb. . o poplatcích za uložení odpadů jj

- Vyhláška ČDU č. 99/1992 Sb.. o zřizování, provozu, za lištení )

a likvidace zařízení pro ukládání odpadu v podzemních prostorech [i

K vybudovanému legislativnímu aparátu však existují četné "i

připomínky. Ty se týkají zejména kategorizace a katalogu odpadfl. i

Odpady vznikající, využívané. dočasně ukládané a zneškodfio- ;;

váné z výrobních a nevyrobních činnosti jsou členěny dle katalogu ' ' •

odpadfl na zvláštní. nebezpečné a ostatní. Kvalitativní údaje Jf

Is
o odpadech zahrnul 1 charakteristické vlastnosti odpadů C chemické '"j

složení a fyzikální vlastnosti i a zvláštnosti nakládání s nimi II

(toxicita, podmínky bezpečnosti práce atd.). Zatím chybí zejména j

přesnější seznam vlastností způsobujících nebezpečnost , soubor ;

závazných metodik pro jejich kvantifikaci a postupy pro zařazová- !

ní odpadfl do základních kategorií.



Pracovní skupina HZP CR pro analytiku od pari 0. tvořená pra-

covníky VIJV TGH Praha. EKOS Hradec Králové. VUT Brno. VŠCHT Pra-

ha, ÚHS Kutná Hora a MEGA Stráž pod Ralsken zpracovala základni

zásady, metody a postupy při analýze odpadl), které budou po pro-

jednání vydány MŽP ČR foraou zákonných predpisu. V předběžnóa

příspěvku Jsou obsaženy lníoraace o těchto zásadách pro odborne

pracovníky z průmyslu.

2. Hlawwf zásady pro charakterizaci odpadů

2-1- Bney«a»li rozboru odpadů

Rozsah rozboru odpadů, tj. druh a počet parametrů, které V -

jí být stanoveny, vychází ze způsobu zneškodnění odpadu. V praxi

přicházejí do úvahy tyto možnosti:

- spalování. umožňující zneškodňovat odpad s obsahem spalitelných

látek, které se tímto způsobem technicky zneškodní

- ťvzikálně-chemická nt-bo biologická úprava, umožňující škodlivú

látky oddělit, přeměnit nebo snížit či odstranit jejich škodli-

vost s následným použitím dalších konečných metod zneškodňovaní

- skládkování, umožňující kontrolovatelným způsobem deponovat nd-

pady. které nelze již využít nebo zneškodnit Jiným způsoby. St.-

skládkováním nelze směšovat tzv. dočasné uložení, které se uží-

vá u odpadů, které nelze zatím zneškodnit na stávajících zaří-

zeních, nebo není dosud vyvinuta bezi čná metoda Jejich koneč-

ného zneškodnění.

Navržená směrnice uvádí základní a doplňkové ukazatele, o

které může být rozsah rozboru rozšířen v konkrétních případech.

1) Základní charakteristika odpadu je vyjádřena následují,-: : i t

ukazateli:

Sušina a ztráta žíháním. pH. neutralizační kapacita, extraho-

vot-olmí látky. A-.. Cr-culk.. i:<l. Iľn. Ni. l'l.. ll-i. Zn.

Uvedené ukazatele možno doplnit o :

těkavé chlorované uhlovodíky. Sb. Sn. Ba. Be. Co. Mo. Ce. ft-j.

Te. TI. V



2> Zemědělsky využitelné odpady

Ukazatele ad 1) plus chloridy, PAU. chlorované uhlovodíky,

pesticidy

3) Odpady zneškodňované spalováním

Ukazatele ad 1) plus chlorované uhlovodíky. Cl-celk.. N-celk..

N-org.. S-celk.. S-spalitelná

4) Odpady zpracovávané fyzlkálné-chemlckýml postilpy

Základní ukazatele jsou shodné s ukazateli ad O .

Další ukazatele se volí podle způsobu zpracování.

5) Odpady zneškodňované skládkováním

Ukazatele ad 1) doplněné o základní rozsan rozboru vodního

výluhu:

suálna a ztráta žíháním. pH. neutri izačni kapacita, vodivost.

CHSK-Cr nebo C-celk.. BSKs, txtrahovatelne látky, extrahova-
telné nepolární uhlovodíky, chloridy, amonné ionty, dusitany

dusičnany, fosforečnany. sulfidy. sírany. Mg. Cr-celk..

Cr-šestimocný, Cd. Cu. Ni. Pb, Hg, Ca. Zn. Fe-

DopInkovými ukazateli jsou:

BTX. fenoly. PAU. PCB, fluoridy. EOC1. kyanidy, siřifiítany,

Sb. As. Ba. Be. B. Sn. AI. Co. Se. Ag. Te. TI. V.

Při charakterizaci platí následující hlavní zásady:

- dodržování podmínek, postupů a techniky odbéru vzorku, které

zajistí jejich reprezentativnost

- dodržování závazných analytických postupů

- stanovení rozsahu složení odpadů vystihujícího jeho charakter

se zřetelea na vliv prostředí a způsob následného nakládání

s odpadem

- kriteria volby alternativních metod za předpokladu dodržování

zásad správné laboratorní praxe

- jednotné vyjadřování výsledků analýz i doprovodných Informací.

Předpokládá se . Se tuto Činnost budou soci vykonávat pouze
akreditované laboratoře.

•a



2-2- Vzorkování odpadu

Předpis stanovuje hlavní zásady odběru vzorků odpadů pro

stanovení chemických ukazatelů složení-

Vzorky se odebírají na základě vhodně zvoleného vzorkovacího

postupu, který vychází z charakteru odpadu, technologie ve které

odpad vzniká. množství odpadu a Jeho uložení. Tento postup musí

respektovat požadavky následného zpracování vzorku při rozboru

i požadavky dané uvažovaným postupem zneškodněn í.

Předpis definuje druhy odběru C jednorázový, prostorový řado-

vý a časový řadový odběr), n ísto a bod odběru, typy vzorku (pros-

tý, směsný průměrný a směsný proporcionální vzorek). Při vypraco-

vání postupu vzorkování je třeba vycházet z platných nořen a ná

vodO /1-15/-

2-3- Zpracování vzorků odpadá před rozborem

Zpracování vzorků odpadů dodaných do laboratoře zahrnuje

úpravu jeho fyzikálního stavu před analýzou, oddělení allkvotních

Částí a uvolnění nebo rozložení některých jeho složek. Na použi-

tých postupech nuže být silně závislý výsledek rozboru, což ná

dopad na oblast hodnocení a srovnávání kvality odpadů a je v pří-

mé vazbě ke kritériím posuzování odpadů.

Pro účely zákona o odpadech budou užívány následující hlavní

zásady a uzanční metody zpracování vzorku před rozbore*:

a) úprava vzorku dodaného do laboratoře před členěním a odběrem

allkvotních podílů k rozboru

. b) úprava vzorku suSenín

c) ninera11zace vysušeného vzorku

d) příprava vodního výluhu
:. e) mineral 1 zace vodního výluhu
1 Ostatní postupy nakládání se vzorky před konečným stanove-

- nín, jako např. extrakce vzorku organickým rozpouštědlem, jsou

i řazeny k analytickému stanovení.
jí:

i Vazba metod pro zpracování vzorků před rozborem a označení
f vzniklých dílčích vzorků jsou uvedeny v tabulce I.

.4
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2.4- Analytické metody stanovení ukazatelů složení odpadá

Ke stanovení ukazatelQ složení a vlastností pevných odpadQ

se užijí metody uzanční a metody objektivní. Obě skupiny metod se

liší závazností dodržování analytických postupů"

- u oetod uzančních je přesné dodržení postupu a podmínek stano-

vení závazné, protože přímo podmiňuje výsledek

- u metod objektivních jsou uvedené postupy doporučením, podlože-

ným experimentálními výsledky a údaji odborné literatury tzn..

že použití Jiné alternativní metody je povoleno za podmínky Je-

jího řádného metrologického zabezpečení na dane* pracovišti.

Vzhledem k tomu. že analýza odpadu patří do tzv. regulované

oblasti. ve které platí požadavky direktiv ES na shodnost s

evropskými normami. budou přednostně používány metodiky podle

harmonizovaných evropských norem. Tato otázka tízce souvisí

s problémem akreditace laboratoří.

3. Metody posouzení sleládlcovatelnosti odpadfl

Ukládání odpadfl nezávadným způsobem na řízené skládky patří

k základním technologickým postupom jejich zneškodňování. Základ-

ními kritérii pro posuzování možnosti skládkování jsou:

- chemické složení odpadu

- koncentrace škodlivých látek v odpadech

- vyluhovate1nost odpadfl vodou

Při rozhodování o možnosti skládkování je třeba posoudit

1 rizika vyplývající ze smísení odpadfl s ohledem na možnost che-

mických reakcí uvolňujících škodlivé látky. V dalším jsou uvedeny

Základy pracovního postupu pro provedení vodního výluhu jako zá-

kladní metody pro posouzení skiádkovate1nost1 odpadu a dopad na

legislativní opatření-

3.1. Vodní výluh

Vodní výluh pevného odpadu Je roztok, který vznikne při sty-

ku odpadu s vodou ve stanoveném poměru a za stanovených podmínek.

Stanovený poměr se docílí odvážením takového množství původního



předupraveného vzorku. který obsahuje 100 + 1 g sušiny

a přidáním 1000 ni vody. Podmínky vyluhování jsou definovány la-

boratorní teplotou 20 ± 3°C, 24 hodlnanl styku obou fází s přeru-

šovaným třepánín a oddělením filtrací (5 u) nebo centrifugací.

Výluh se analyzuje metodami pro analýzu vody. Hmotnost vylu-

hované látky v mg/kg se uvádí na dvě desetinná místa. Do protoko-

lu se uvede celková sušina, způsob přeúpravy vzorku, počet vylu-

hování, objeny jednotlivých fází, hmotnost naváženého původního

vzorku k přípravě výluhu a výsledky analýz.

Postup je použitelný pro pevné, pastovité i kašoví té mate-

riály.

C
3.2. Hodnocení vodního výluhu

Analýzy vodního výluhu dovolují zatřídit jednotlivé kaly

a odpady do kategorií podle. 1 imtnícti koncentrací jednotlivých

složek. Složení vodního výluhu umožňuje tedy stanovit vy1uhova-

te 1 nost odpadu a jeho zařazení do třídy vyluhovatelnosti. Výsled-

ky analýzy vodního výluhu však neumožňují prognózovat složení

skládkových průsakových vod. což by bylo nožné provést pouze

technologickou nodeiovou zkouškou vyluhovatelnosti.

Na základě analýzy vodního výluhu nelze hodnotit následující

typy Odpadů:

a) odpady s vysoce variabilními fyzikálními, chemickými a biolo-

gickými vlastnostmi, kde nelze odebrat reprezentetlvní vzorek

- např. objemné komunální odpady, odpady z drcení autovrakfl

a pod.

b) odpady, které podléhají rychlým fyzikálním, chemickým a biolo-

gickým znénám - např. zbytky potravin a pod. ~^

c) odpady uzavřené v obalech - např. baterie, ztvrdlé nátěrové ̂ jf

hmoty v plechovkách a pod.

V tabulkách II. - V. jsou uvedeny parametry analýzy vodního

výluhu, ke kterým musí být při hodnocení odpadů přihlíženo. Roz-

sah sledovaných parametrů může v odůvodněných případech příslušný

orgán státní správy upravit v závislosti na původu odpadu.



Třída vychovatelnosti I.

Vodní výluh nusí vyhovovat limitním hodnotnú la uvedeným

v tabulce II. Pokud mají podzemní vody v lokalite skládky geolo-

gicky podmíněné zvýšené obsahy látek uvedených v tabulce II. no-

hou byt pro danou skládku aístním orgánem státní správy stanoveny

jako závazné limitní hodnoty Ib. V případech. Itóy odpady přichá-

zejí do styku s podzemní vodou - např. v dolecc. musí odpady vy-

hovovat limitním hodnotám Ia. Na skládkách odpovídajících třídě

vyluhovatelnostl I nesní být ukládány odpady. krteré nelze hodno-

tit na základě vyluhovatelnostl.

Fyzikální, chemickou a biologickou úpravou lze dosáhnout

snížení rozpustného podílu odpadu a tedy i zařazeni do niäží tří-

dy vyluhovatelnostl. Takto upravené odpady ušák nesmějí být uklá-

dány na skládkách, kde je vyžadována třída vylunovatelnosti I.

Třída vyluhovatelnostl II.

Vodní výluh nusí vyhovovat limitním hodnot-ám H a uvedeným v

tabulce III. Pokud mají podzemní vody v i cicalitě skládky

geologicky podmíněné zvýšené obsahy látek, které jsou uvedeny v

tabulce III. mohou být pro danou skládku nístni* orgánen státní

správy stanovené jako závazné limitní hodnoty lib.

Třída vy 1uhovate1nosti III.

Vodní výluh musí vyhovovat limitním hodnot-á« lila uvedeným

v tabulce IV. V návaznosti na geologické podmínky nohou být aaxi-

nálně 3 hodnoty zvýšeny k hodnotám Illb. Na skládkách odpovídají-

cích třídě vyluhovatelnostl III mohou být skládkovány následující

odpady, které nelze hodnotit na základě vyluhovate1nosti:

- komunální odpad

- odpady z drcení autovrakO

- potravinové odpady

i Třída vyluhovatelnostl IV.

| Do této třídy patří odpady, které nevyhovují limitním hodno-
ta

j tám vyluhovátelnosti uvedeným v třídě III.

\ Takovéto odpady nohou být fyzikálně, cheaicry a biologicky

'] upravovány. Poté se provede nová zkouška vyluhovat-elnosti přede-



psaným způsobem. Jestliže výluh vyhoví limitním hodnotám třídy II

nebo III. maže být uložen na skládce odpovídající příslušné třídě

vy 1 uhovate1nosti. Takto upravovaný odpad nesmí být ukládán na

skládkách odpovídajících třídě I ani v případech, že výluh vyhoví

po úpravě této třídě.

Pokud odp.id ani po úpravé nevyhoví limitním hodnotám třídy

III. musí být ukládán na speciálních CzvláStnich) skládkách. Roz-

hodování o možnostech ukládáni odpadů na různých typech zvlášt-

ních skládek je prováděno na základě Jiných kritérií než je vylu-

hovatelnost vodou.

Weskládkovatelné odpady 'Ä

Kromě látek uvolňujících se vodou je u odpadů nutné hodnotit

1 celkový obsah škodlivin v odpadu. Pokud ODsahy Škodlivin přesa-

hují limitní hodnoty uvedené v tabulce IV, nelze odpad skládkovát

na skládkách typu I - III ani v případě, že vodní výluh vyhovuje

kritériím vy1uhovate1nosti pro danou třídu skládky.

Dále nelze bez individuálního posouzení a úpravy na sklád-

kách odpovídajících třídám vyiuhovatelnosti I - III ukládat nás-

ledující odpady:

- odpady s obsahem látek, jejichž DL C50) per os pro potkana je

buď nižší než 200 mg/kg (1) nebo nižší než 2000 mg/kg C2J. Tyto

hodnoty vycházejí z hranice pod níž jsou látky označeny jako jedy

<1>, nebo látky škodlivé zdraví <2>. Dále odpady s obsahem látek,

které mají karcinogenní účinek nebo látek . které mají po

dlouhodobém podávání významný toxický orgánový účinek

- odpady vysoce hořlavé Chořlaviny 1. třídy nebezpečnosti dle ČSN

65 0201)

- odpady výbušné a samozápalné ^^

- odpady reagující s vodou za vývinu tepla, plynů a pod.

- odpady silně zapáchající

- odpady tekuté

- odpady prašné

- odpady infekční

i



Předložený referát obsahuje zkrácenou pracovní verzi hlav-

ních zásad charakterizace odpadů a metod posouzení skládkovatel-

nosti odpadu. navrženou orgánua MŽP ČR pro zapracování do pří-

slušných prováděcích předpisů. Zachycen je stav návrhu v době

vytvoření referátu, tj. k 31.5.1992.

Případné zněny a úpravy budou uvedeny při přednesení refe-

rátu na symposiu Hornická Příbram ve vědě a technice.

5. LIteratura

/ 1/ ČSN 01 5110. Vzorkování materiálu. Základní ustanovení.

/ 2/ ČSN 01 5111. Vzorkování sypkých a zrnitých materiálu.

/ 3/ ČSN 01 5112. Vzorkování kapalin apastovltych materiálu.

/ 4/ ČSN 01 5030. Stanovení zrnitosti sítový* rozbořen.

/ 5/ ČSN 44 1702. Rudy a koncentráty barevných kovů. Odběr a

příprava vzorku pro stanovení chemického složení.

/ 6/ ČSN 44 1711. Chromové rudy. Metody odběru a přípravy vzorku *

pro chemický rozbor. ;

/ 7/ ČSN 46 5735. Průmyslové komposty. :$

/ 8/ ČSN 65 6005. Ropa a ropné látky. Vzorkování.

/ 9/ ČSN 65 0511. Vzorkování zrnitých hmot.

/10/ ČSN 65 0512. Vzorkování kapalin,

/li/ ČSN 68 8250. Odběr vzorku fenolových vod.

•12/ ČSN 83 O55O- Fyzikálně chemický rozbor kalfl. část 2 - Odběr

vzorku.

/13/ Chemické rozbory v zemědělských laboratořích. MZaV ČR. '•• 1

Praha 1990 J

/14/ Sedláček. M. a kolektiv: Metody rozboru kalů a pevných odpa- §

du. SZN. Praha 1978 I

/15/ Metodický postup stanovení základních fyzikálně chemických |

charakteristik tuhého komunálního odpadu. VÚMH. Praha 1985 í



Tabulka C I. Schema úpravy vzorku před rozbore*

4/n E/n

-í F/n

A - odebraný původní vzorek pevného odpadu

B - alikvotní podíly původního vzorku

C - vysušený vzorek pevného odpadu

D - Mineralizovaný vzorek pevného odpadu

E - vodní výluh pevného odpadu

E/n - n-tý opakovaný vodní výluh

F - mineralizovaný vodní výluh pevného odpadu

F/n - mineralizovaný n-tý opakovaný vodní výluh

1 - úprava a odběr alikvotních podílO vzorku

2 - vysuäení vzorku

3 - ninerallzace vysušeného vzorku

4 - příprava vodního výluhu < opakovaný vodní výluh)

5 - alnerallzace vodního výluhu
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Tabulka 5. II.

Třída wluhovátelnosti I.
Nelvyšší přípustné koncentrace látek ve vodném výluhu

Parametr

pH
vodivost
zápach
toxicita
PAU
fenolový index
CHSK-Cr
nepo i. uh1ovodí ky
AOXCC1)
tenzidy anlonakt.
BTX
Ca
Mg
AI
Sb
As
Ba
Be
B
Pb
Cd
Cr celkový
Cr šestinocný
Fe
Co
Cu
Mn
Ni
Hg
Se
Ag
TI
V
Zn
Sn
fluoridy
amonné i onty
chloridy
kyanidy celkové
kyanidy volné
dusičnany
dus i taný
fosforečnany
s Írány

Jednotka

mS/m

mg/1
mg/1
rag/1
mg/l
ng/1
rag/1
mg/l
rag/1
mg/l
•g/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
•g/l
mg/l
mg/l
mg /I
mg/l
mg/l
•g/l
ng/1
•g/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg /I
•g/l
•g/l
•g/l
mg/l

Limitní:
hodnota

la

5.5-10
100

žádný
?

0.002
0.01

50
0.1
0.03
0.1
0.03

+
0.2
0.05
0.05
0.5
0.005
0.5
0.05
0.005
0.05
0.02
1.0
0.05
0.1
0.1
0.1
0.001
0.01
0.1
0.01
0.05
3.0
0.05
1.5
0.1

200
0.05
0.01

100
0.1
1.0

250

Limitní
hodnota

Ib

5.3-11
150

žádný
?

0.002
0.1

100
0.2
0.03
0.2
0.05
+
+

2.0
0.1
0.1
1.0
0.005
1.0
0.1
0.005
0.1
0.05
5.0
0.1
1.0
1.0
0.1
0.002
0.05
0.1
0.02
0.2
3.0
1.0
3.0
2.0
+

0.1
0.02

100
1.0
5.0
•

Linitní
hodnota

Ic

7.10
40
žádný

?
0.0002
0.005

20
0.01
0.03
0.1
0.03

200
120
0.02
0.01
0.05
0.5
0.005
0.5
0.05
0.005
0.05
0.02
0.1
0.05
0.1
0.05
0.1
0.001
0.01
0.1
0.01
0.05
3.0
0.05
1.5
0.1

100
0.05
0.01

50
0.01
0.1

250



Tabulka ä. III.

Třída wluhovátelnosti II.
Nejvyšší přípustné koncentrace látek ve vodném výluhu

Paranetr

pH
vodivost
zápach
toxicita
PAU
fenolový index
CHSK-Cr
nepo1. uh1ovad í ky
AOX(Cl)
tenzldy an1onakt.
AI
Sb
As
Ba
Be
B
Pb
Cd
Cr celkový
Cr šestimocný
Fe
Co
Cu
Hn
NI
Hg
Se
Aer
TI
V
Zn
Sn
fluoridy
amonné lonty
kyanidy celkové
kyanidy volné
dus i taný
fosforeCnany
sulfidy

Jednotka

mS/a

mg/1
mg/1
ag/1
mg/l
mg/l
ag/1
mg/l
mg/l
ag/1
mg/l
mg/1
ng/1
mg/I
mg/l
mg/l
mg/1
•g/l
mg/i
•g/l
•g/l
•g/l
•g/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/1
mg/l
rag/1
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Limitní
hodnota
H a

5.5-12
300

T
T

0.003
0.1

100
1-0
0. 1
2.0
10
0-1
0.1
1.0
O.OO5
1.0
0.5
0.05
1.0
0.1
2.0
0.5
1.0
1.0
0.5
0.005
0.05
0.1
0.1
0.2
3.0
0.5
5.0
5.0
0.5
0.5
1.0
5.0
0.1

Linltní
hodnota
H b

5.5-13
300

f
?
0.003
1.0

200
5.0
0.1
2.0
10
0.1
0.1
10
0.005
3.0
0.5
0.05
1.0
0.1

20
0.5
1.0

10
0.5
0.005
0.1
0.1
0.1
0.2
3.0
1.0
5.0
5.0
0.5
0.1
1.0
10.0
1.0
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Tabulka B. TV.

Třída wluhovatelnosti III.
Nejvyšší přípustné koncentrace látek ve vodném výluhu

Parametr

pH
rozpuStěné 1á tky
PAU
fenolový index
CHSK-Cr
nepo1. uh 1ovod í kv
ÄOX(Cl)
EOX(Cl)
Sb
As
Ba
Be
B
Pb
Cd
Cr celkový
Co
Cu
NI
Hg
Se
Ag
TI
V
2n
Sn
fluoridy
kyanidy celkové
kyanidy volné

Jednotka

g/i
mg/I
mg/l
mg/l
mg/1
mg/l
mg/I
mg/l
BK3/1
mg/l
•g/l
•g/l
mg/l
mg/l
ng/1
ng/1
mg/1
ng/1
ng/1
ng/1
mg/l
ng/1
•g/l
•g/l
ng/1
•g/l
mg/l
mg/1

Llnltní
hodnota
Ha

5.5-13
10
0.005

20
250
50
1.0
1.0
1.0
1.0
5.0
0.05
10
2.0
0.5

10
2.0
10
10
0.05
0.5
0.5
2.0
2.0
10
10
20
20
2.0

Lial tni
hodnota
lib

5.5-13
20
0.005

100
250
100
5.0
10
5.0
5.0

50
0.5

100
10
0.5

50
10
10
50
0.05
5.0
5.0
2.0

20
10O
100
50
20
10

Vysvětlivky k tabulka* č. II. - IV.
? dosud není určeno
• limitováno vodivostí

•I i
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Tabulka č. V.

Nelvyšäí přípustné obsahy látek v odpadech ukládaných
na skládkách typu I. - III.

Parametr

PAU
PCB
EOXCC1)
voIné kyanidy
nepol.uhlovodíky
BTX
fenoly
nerkaptany
Hg
As1

Pb1

Cd1

Ni*
rozpuštěné látky2

Jednotka

mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
ng/kg sušiny
mg/kg sušiny
ng/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny

Limitní
hodnota

100
100
500

10 OOO
50 OOO
5 000
10 000
1 000
3 000
5 000
10 000
5 000
5 000

300 000

Vysvětlivky:
1 Pokud ie odpad zeskelněn. není limitováno
2 Stanoveno jako rozpuštěné látky ve vodním výluhu

a přepočteno na sušinu
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Z 30
Ing. Viliam Bauer, CSc., TU BF Košice

BEZODPADOVÉ TECHNOLÓGIE PRI ZÍSKAVANÍ UŽITKOVÝCH NERASTOV
1. -Vo:

Stru-ctur.í 1.-12 zri3.iv -anícnio orisryslu ÍTFT: V cblani rurinvcn z narjni-
r.ýcn surcvír. svcloŕns s mstclsrr/m ^soloai&iýri To5iaĉ vv2.-ri., -.ri i=;-. cča-
'-v.x-ion utl.-cv.-i.nc~ zís-aviní, o^Ktcvno otvJraj'í oroble-r^r^rj tzv. x>z:r"-r3-
-.•av'-ch tsainolS-ľií získavania surovín. ?ri axistujvcisři trsr.äocn v S-XTÍ-

.•".3.1̂ 7 oblasti -"•Jníctvs j ^ aviísntní z.ňuJDn o Tutirril.ns ;.-.c-.jiotc;nie'. ŕiiť-.o-
v'cn nárastov .i curavín r̂Ddcvšat.'c/n z naslodovnvcn .ľŕlvcJr/ :

ac2in'-ch zirojov surovín /rjbat3lnvch ložíslí, 'I;ŕí2ť a xac./
cT. ro:r.3oujvcim ps asricfít '-cvality,

tcJ.TÍ ííscby sú Ťarzsz prísnejšie obneřrcvan-; e.<olocic-ív-
ri hl'jii.iisi'.s.ri /banícky ~riarr/sel ja nlavn'/ri znečisťcvŕit^lan ŕivotr.l-.o
prestrašia/,

- -:ricr,ysQlní -redukcia ja r.as.nerovarví na neníie v'choc^ia obja-nv surr-.'ín
/n2'ians-í-' sís'.íavania a vyuřívanis iruiiotnvc!! surovín, rzc/Uiz^cia, ;
'•X53:cj"Aa:.ov5 tscmolói;Í3 a -oc./. i

š

ľ. 'ozi.-wr'cv.' tscinolótjia cb-'vania ,!

.j

'rnaina o zav.-izanie "̂ ezočoaáovvch technolórií ío vvrcsíího oresssu do- ;'
lořís.< ja slixicvatsLTi už nie!<ollío rokov. V súčasr.cr5 období ai'.olo- .\
baníctva sa hl'aäajú tskó. netódyr ktoré v snojení s uklaôanlr. oôoaôov !

r:o .Touzainnvch orissterov orsrľstavujú tezoäpadov' technoló--is. Viato tschno- ,,!
lóc;ÍG nio sú -nes cní'anč lar. v užľ'o.?. zmysle slova# ale Cisaiiuj:': ":irc:03lo2- J
n': aľiroania -3rcilaTatiky. '.ilavnvm cislon ja oritora hľačaois takveh tocnnoló- H
T Í Í , aby bol zac.ncvanv trsj^rKicío - tschnitóý vývoj tea-.-.olócis - -rra.'.tictŕi ,1
ronliz-:ci3 - starostlivosť = technologicky odtsad. S

Z 'iľaíisía vývoja bczočoadových tscnnolóqií ori získavaní surc/ír. vy- . j?
chiázana z xznat^v o ooučívaní odeadov v bani a v TOčzamvch priasterocn i
/ I / , ŕ'.tsri v z.isads ičžsns rozlíšiť na : ;

c'.f pouíitia oácaŕov /zakladanie cxsrubov a clocov v ^rocsss



rúbania najirennej rúbateľnej a riaditeľnej jednotlcy dobývania/,

- bezpečnostnú využívanie odoadov /zaolííovanie nadvvlonu a priestorov

za výstavou/,

- ocihra7e."u7'c3 - ekologie*:? využitie oíoadov /intsliTantnS odlclaíanis

a usklad'.cvanie rôznych druhov odpadov/.

Doterajšie používanie odoadovr'ch r a t e r i í l o v ?ri hladaní b
technológií získavania surovín je rezne pri technol5ci;"ch dobývania na uhoľ-
ných ložiskách a ja iné OTÍ dob'/vaní rudných loŕ.ís'í. Títo rôznoroŕosr vyplv-
va ^adovŕDt.::-^ =o spčsobov zaJdadonia vyn'baných Tisstorov, ktor-.: clnes
xžanc v rroc-visniíach čas!íoslov<?ns.<'.5ho baníctva v s'.-vislosti s -pouřitÍM
odoadov rozŕ.oliť cio týchto slcucín :
- technológie Tneumaticítfho zakladania,

- technolčnie hydraulického uítlariania a zaVdaiania,

- t3chnoló?Í2 zakladania .Tiechaniclcvŕn snčsobom.

Uvedenú technológie sú ones aplikovane prcŕov'-stk'/rr. ori eiobývaní uhlia

v uhoľných poruboch. Hudnč baníctvo doteraz nevyuňíva vo väččom rozsahu

technológie cobvvania, v zsiyslo uvedenŕho rozdelenia. Stôr sú znŕ.-re :netódy

technoloqicl'xho ziíladania tzv. nekonsolidovanou iluíinovou sypanou základ-

kou /vysturj.covd dobvvanie s vJ^.stnou - nebilančnou .ílebo cudzou - hluŕinovcu

z£d.adíou/. .!yäraulickč zakladanie olavenou tuhnúcou zí'íladkou je zaŕ-e

z technológií dotr/vania urŕnov/ch ložísk TTTÍ nasadaní ic'r/vacej -^eteňy

ttorora - pilier. Okrem toho sú znáne prípady dobývania s použitíri comentovej

hydraulickej záklaďíy v spojení s hlušinou /jalovina z prípravných banských

diel zmiešaná s upravárenskými odpadnú/, ale len ako ideové návrhy pri do-

bývaní polynetalitítých rúd v Štiavnickom rudnan rajóne.

3. 2ezodnadová technológia pri výstup!:ovon dobývaní so základkou

" ' Í-
Pre navrhované výstupkové dobývania so zajslaiiou v rinci zavedenia te-

chnolóqie s použitím odpadov / 2 / sa analyzovali :no?nosti nasledovných záklaďto-

vých materiálov :

a/ jalovina z prípravných banských prác,

b/ flotačný odpad z úpravna.



ľia základe krivky zrnitosti jaloviny ťaženej v podzemí bolo nožné posú-

denie nutnosti triedenia získanej jaloviny oria-no v podzemí, s nasadením

triačiŕa, príoadne 1° drvenia. Z hľaťiska "použitia flotačnóho odpadu z úprav-

ne bola posúdenú -ročncsť dälšioho yrienyselniho využitia orioadu rsre cyklus

bezodpadového spracovania alebo jsho deponovania v nieste dobývky. Srs flotačn'

odoad úoravne bolo pritom potrebné realizovať laboratórne stanovenie fyzikálno-

mecmnických vlastností flotačnčho materiálu a určiť krivky zrnitosti, sledova-

li sa oredovšatkýn hodnoty nasledovných para-netrov flotačndho odpadu :

- objsnová a merná a-rotnosť,

- -:rironzeni vlhkosť,
- zrrvxavá pevnosť,
- stlačitelnosť a nedza konzistencie, . .

- prispustnosť,

- sedinentačná schopnosť,

- medza plasticity.

Vzhľadom k prítccnosti obsahov záujmových a stoaovvch prvkov vo flotačncn

ocoana bolo zároveň navrhnuté ich teahnologickf získanie, pri predpoklade zria-

denia technologických uzlov základkovčho hosnodírstva, ktoró obsahuje :

- obaľovaciu a onvodŕovaciu stanicu flotačného odpadu v podzenu^ /hydrocyklón,

odpaľovacie cely, systán kontroly vody v talovode/,

- Jonravnv systdm odvoíneního flotačnóho odpadu /polyetylénovej rvry aš do

jsônotlivých ťašobn'/ch blokov/,

- zásobníky odvodneného flotačnsho odpadu,

- zabeznečenie flotačného odpadu v dobývkach a odčerenie vôd v sedĽnentačných

nádržiach.

3.1. Praktický prííílad zavedenie bezodpadovej technológie získavania surovín . *

^ Konkrétny príoad riedenia získavania surovín 'jezočpacovou technológiou

| je znániy z icarsaňouholnáho prienryslu v Spolkovej ľ!er>ublike ťenecko /3/.

•í Závod na korrolexné spracovanie čierneho uhlia je zanieranv na výrobu .•nikrokar-

) bonu, ktorý sa ako velrl jemný finálny produkt s obsahom 50? uhlíka používa

ako prísada a prídavok palici do vysokej pece pri výrobe ocele alebo do pece ;
I

. pri výrobe cenentu, prípadne v elektrárni, kdo sa soaluje vo fluidných kotloch, |

a čŕn sa znižuje zároveň energetická náročnosť výrobného procasu. Spracovávaný }

i? I í



i í l ^radstavuje surovinu prichádzajúcu oriano z bansto-roraváransksj
čast i , fctorň ITÚ 251 obsah popola. Táto surovina sa rczčruňujs na dvc fraxcia.
Koncentrát z ->rvej frakcia sa áälej spracováva =ri5ctn hlušina sa ocvaíní
a c:ooravuja ssäť io 'jans, xds sa ooučíva ako zd-claŕJísvý .-ratsri^l v Torubocn.
Illuíina z tachnoloaicxlho hľadiska navhodná pra zakladania v noruxx:.-. sa s;ra
cuvíva čáls j cenentačnou :;iatóíou v závoda, letor/ j2 crisntovan-f1 na V'TC~I:
stavei>n5ho matariflu. Vstu^nv r a t s r i á l sa najorv analyzuje a 70 suil-osa ^rísl '
n±K) laboratória sa u!d.ar!d do zšsoínílíov. ?atenta.~ craránonf raccrjtúr1./ iincř:r:uj
n;zns vyuňitia zíôlcajivch surovín s prsí-jísan\ni I-odnctarl /sl^rujú sa rreroví
'.f,':.i toxiolíú lúĽty '-i ťaf!:í <ov// ira oriaru V'TCÍTJ -rafatjri!;;!tcv co::ť icuřit;-j
nýc:i v óansxých -ialach pri za.Tlrovani nadvýlcxiv a ^risstorcv :
lak-.'T.Tto snčso)x>^ 3a v -xxístata uzatv^xa cyitLus ~a2&i-3aáov(;!:o zís:tava.iia -:ur:;
vín a r icčia .r;a veLrj. a!:tuílna e

1
i

4. Zivar

Prísoevo.c v sKr.^tenoi f a n e 'xsuic-'zal na .•.'Dřnssti r ie3 iť orcollr^
nia surovin tzv. 'xjzocírja.-iovr-Ti tscnnoló^ia-ni. "a -rí^-dada zanraničnvcŕ.
ností ja :rito.n jasno u'cázaní cesta rsre orienteciu \-rs!cu:nu v o^lnsci J
no a tzv. aKolo^ic^ího iviníctva.

L i t e r a t ú r a

/ I / .".LÍČIĽÍ: !3tologiciíó prínosy nových tachnológií iob/vania spojsných s u
íaníx odoadav čo bane.
Zfcomíx líonforancic - "Mttuflní rrc-:lí~/ hornictví, ."alciovic:.—
Ostrava 19S2

/2/ V.Trojan: íacionaliaúcia ťaúby na závoče nn banská ?tiavnica r.z.
r-ans.-:d "ystrica 1S37

/3/ V.r^auar : C?r::va zo zahraničnej pracovnej cssty v TT' - r.iinon .1 ~la :l-.nc'.i

u fy. "o l te r , :tošics 1992.


